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ЗАКОН

за управление на отпадъците
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. (1) Този закон регламентира мерките и контрола за защита на околната среда и
човешкото здраве чрез предотвратяване или
намаляване на вредното въздействие от образуването и управлението на отпадъците, както
и чрез намаляване на цялостното въздействие
от използването на ресурси и чрез повишаване
ефективността на това използване.
(2) С този закон се определят изискванията
към продуктите, които в процеса на тяхното
производство или след крайната им употреба
образуват опасни и/или масово разпространени
отпадъци, както и изискванията за разширена
отговорност на производителите на тези продукти с цел насърчаване на повторната употреба,
предотвратяването, рециклирането и друг вид
оползотворяване на образуваните отпадъци.

(3) Управлението на отпадъците има за цел
да се предотврати или намали вредното им
въздействие върху човешкото здраве и околната среда и се осъществява в съответствие с
изискванията на нормативните актове относно:
1. опазване на водата, въздуха, почвата,
растенията и животните;
2. шума и миризмите, и
3. опазване на природната среда и местата,
които са обект на специална защита.
Чл. 2. (1) Този закон се прилага за:
1. битови отпадъци;
2. производствени отпадъци;
3. строителни отпадъци;
4. опасни отпадъци.
(2) Този закон не се прилага за:
1. радиоактивни отпадъци;
2. отпадъчни газове, изпускани в атмосферния въздух;
3. земя (in situ), включително неизкопана
замърсена почва и трайно свързани със земята
сгради;
4. незамърсена почва и други материали
в естествено състояние, изкопани по време
на строителни дейности, когато е сигурно, че
материалът ще бъде използван за целите на
строителството в естественото си състояние на
площадката, от която е изкопан;
5. излезли от употреба експлозиви;
6. фекална материя, различна от класифицираната в т. 8, слама и други естествени
неопасни материали от селското или горското
стопанство, използвани в земеделието и лесовъдството, или за производството на енергия от
такава биомаса чрез процеси или методи, които
не увреждат околната среда и не застрашават
човешкото здраве;
7. отпадъчни води;
8. странични животински продукти, включително преработени продукти, по Регламент
(ЕО) № 1069/2009 на Европейския парламент
и на Съвета от 21 октомври 2009 г., за установяване на здравни правила относно странични
животински продукти и производни продукти,
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непредназначени за консумация от човека и за
отмяна на Регламент (ЕО) № 1774/2002 (Регламент за страничните животински продукти)
(ОВ, L 300/1 от 14 ноември 2009 г.), наричан
по-нататък „Регламент (ЕО) № 1069/2009“, с
изключение на предназначените за изгаряне,
депониране или използване в съоръжение за
биогаз или компост;
9. трупове на умрели, но не заклани животни,
включително такива, които са убити, за да се
прекрати разпространението на епизоотични
болести, и които се обезвреждат в съответствие
с Регламент (ЕО) № 1069/2009;
10. отпадъци, получени от проучването,
добива, преработването и съхраняването на
минерални суровини и при експлоатация на
кариери по Закона за подземните богатства и
класифицирани като „минни отпадъци“;
11. седименти, преместени в повърхностни
води с цел управление на водите и водните
обекти или предотвратяване на наводнения, или
намаляване на последствията от наводнения
и засушаване, или рекултивация на земи, ако
е доказано, че това не противоречи на други
закони и седиментите нямат опасни свойства.
Чл. 3. (1) Класификацията на отпадъците се
определя с наредба на министъра на околната
среда и водите и министъра на здравеопазването.
(2) Класификацията по ал. 1 се извършва според списъка на отпадъците, установен с Решение
2000/532/ЕО на Комисията от 3 май 2000 г. за
замяна на Решение 94/3/ЕО за установяване на
списък на отпадъците в съответствие с член 1,
буква „а)“ от Директива 75/442/ЕИО на Съвета
относно отпадъците и Решение 94/904/ЕО на
Съвета за установяване на списък на опасните
отпадъци в съответствие с член 1, параграф 4
от Директива 91/689/ЕИО на Съвета относно
опасните отпадъци. Списъкът на отпадъците
включва опасни отпадъци, отчита произхода
и състава на отпадъците и когато това е необходимо – пределните допустими стойности за
концентрация на опасни вещества.
(3) Списъкът на отпадъците по ал. 2 е задължителен по отношение на определянето на
отпадъците, които трябва да бъдат смятани като
опасни. Включването на вещество или предмет
в списъка не означава, че то е отпадък при
всички обстоятелства. Вещество или предмет
се смята за отпадък само когато отговаря на
определението по § 1, т. 17 от допълнителните
разпоредби.
(4) Определен отпадък може да бъде смятан
за опасен, дори и да не е включен като опасен
в списъка на отпадъците в случаите, когато
проявява едно или повече от свойствата, посочени в приложение № 3.
(5) Когато са налице безспорни доказателства, че даден отпадък, който е включен в
списъка за опасни отпадъци, не проявява никое
от изброените в приложение № 3 свойства, той
може да бъде смятан за неопасен.
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(6) Прекласификацията на опасните отпадъци
като неопасни отпадъци не може да се извършва
чрез разреждане или смесване на отпадъците
с цел намаляване на началните концентрации
на опасни вещества до нива под пределните
допустими стойности за концентрация на опасни
вещества, определящи отпадъците като опасни.
(7) Вземането на проби и анализите на състава и свойствата на отпадъците с цел установяване на декларираните данни и класификация
на отпадъците се извършва от акредитирани
лаборатории.
Чл. 4. (1) Вещество или предмет, които са
резултат на производствен процес, чиято основна
цел не е тяхното производство, представляват
страничен продукт, а не отпадък по смисъла на
§ 1, т. 17 от допълнителните разпоредби, само
ако са спазени едновременно следните условия:
1. по-нататъшната им употреба е ясно опре
делена;
2. съществува възможност за прякото им
използване без специално допълнително преработване, което се отличава от обикновената
производствена практика;
3. са получени като неразделна част от
производствен процес;
4. по-нататъшната им употреба е законна,
т.е. отговарят на всички приложими изисквания
към продуктите, опазването на околната среда
и човешкото здраве, свързани с конкретната
им употреба, и няма да доведат до цялостно
вредно въздействие върху околната среда или
човешкото здраве.
(2) Определянето на дадено вещество или
предмет като страничен продукт се извършва
с мотивирано решение на министъра на околната среда и водите за всеки отделен случай
съобразно критерии, определени с акт на Европейската комисия.
Чл. 5. (1) Определени отпадъци престават
да бъдат отпадъци по смисъла на § 1, т. 17 от
допълнителните разпоредби, когато са преминали през процес на оползотворяване, включително рециклиране, и отговарят на критерии,
съобразени със следните условия:
1. за използването на веществото или предмета за специфични цели е налична възприета
практика;
2. за веществото или предмета съществува
пазар или търсене;
3. веществото или предметът отговарят на
техническите изисквания за специфичните цели
и са в съответствие с нормативните изисквания
и стандарти, приложими към продуктите;
4. употребата на веществото или предмета
няма да доведе до вредно въздействие върху
околната среда или човешкото здраве.
(2) Министърът на околната среда и водите
или оправомощено от него длъжностно лице
определя с мотивирано решение за всеки отделен случай дали определен отпадък престава да
бъде смятан за такъв, освен в случаите, когато
с акт на Европейската комисия са определени
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задължителни критерии по ал. 1, включващи
пределно допустими стойности за замърсителите
и правила за отчитане на вредните въздействия на
веществото или предмета върху околната среда.
(3) Отпадък по ал. 1 се отчита за изпълнение
на целите за оползотворяване и рециклиране,
определени в този закон, когато са изпълнени
изискванията за рециклиране или оползотворяване по този закон и по наредбите по чл. 13, ал. 1.
(4) Министърът на околната среда и водите
е национален компетентен орган по прилагане
на Регламент (ЕС) № 333/2011 на Съвета от
31 март 2011 г. за установяване на критерии за
това, кога определени типове скрап престават
да бъдат отпадъци по Директива 2008/98/ЕО
на Европейския парламент и на Съвета (ОВ,
L 94/2 от 8 април 2011 г.), наричан по-нататък
„Регламент (ЕС) № 333/2011“.
Чл. 6. (1) Компетентните органи по този
закон и лицата, при чиято дейност се образуват
и/или третират отпадъци, прилагат следния
приоритетен ред (йерархия) при управлението
на отпадъците:
1. предотвратяване на образуването им;
2. подготовка за повторна употреба;
3. рециклиране;
4. друго оползотворяване, например оползотворяване за получаване на енергия;
5. обезвреждане.
(2) Отклонения от йерархията по ал. 1 се
допускат за специфични потоци от отпадъци,
когато това се основава на съображения, свързани с жизнения цикъл на отпадъците, във връзка
с цялостното въздействие на образуването и
управлението на такива отпадъци.
(3) При прилагането на йерархията по ал. 1
се вземат предвид общите принципи за опазване на околната среда, като предпазни мерки
и устойчивост, техническата осъществимост и
икономическата приложимост, опазване на ресурсите, както и цялостното въздействие върху
околната среда, човешкото здраве, икономиката
и обществото в съответствие с чл. 1, ал. 1 и 3.
Г л а в а

в т о р а

ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ
Раздел I
Задължения на лицата, извършващи дейности
с отпадъци
Чл. 7. (1) Лицата, при чиято дейност се образуват отпадъци, и притежателите на отпадъци
ги третират самостоятелно или ги предоставят
за събиране, транспортиране и третиране на
лица, които имат право да извършват тези
дейности в съответствие с този закон.
(2) Когато отпадъците са предадени за подготовка преди оползотворяване или обезвреждане,
не отпада отговорността на първоначалния
причинител или притежател за извършване на
цялостното оползотворяване или обезвреждане
на отпадъците.
(3) Случаите и условията за носене на отговорност от първоначалния причинител на
отпадъците по цялата верига от тяхното съби-
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ране до третирането им, както и за споделяне
и прехвърляне на отговорността между лицата,
участващи във веригата за събиране и третиране,
се определят с наредбите по чл. 13, ал. 1 и чл. 43,
без това да засяга прилагането на Регламент
(EО) № 1013/2006 на Европейския парламент
и на Съвета от 14 юни 2006 г. относно превози
на отпадъци, наричан по-нататък „Регламент
(ЕО) № 1013/2006“.
(4) Лицата, които събират и транспортират
отпадъци, ги предават за третиране в подходящи инсталации, като спазват разпоредбите
на този закон.
(5) Отговорността за организиране управлението на масово разпространени отпадъци се
поема от производителя на продукта, в резултат
на чиято употреба се образуват отпадъците, при
условията на закона.
Чл. 8. (1) Предаването и приемането на
производствените, строителните и опасните
отпадъци се извършват само въз основа на писмен договор с лица, притежаващи разрешение,
комплексно разрешително или регистрационен
документ по чл. 35 за съответната дейност
и площадка за отпадъци със съответния код
съгласно наредбата по чл. 3 за класификация
на отпадъците.
(2) Притежателите на отпадъци са длъжни:
1. да изпълняват разпоредбите за събиране,
транспортиране и третиране на отпадъците;
2. да поддържат в постоянна изправност и
нормално действие съоръженията си за третиране на отпадъци;
3. да предприемат всички мерки за несмесване на:
а) опасни отпадъци с други опасни отпадъци
или с други отпадъци, вещества или материали;
смесването включва и разреждането на опасни
вещества;
б) оползотворими отпадъци с неоползотворими отпадъци;
4. да организират безопасно съхраняване на
отпадъците, за които не може да бъде осигурено
третиране в съответствие с изискванията на този
закон, на територията на Република България;
5. при наличие на опасни отпадъци да
определят отговорно лице и да организират
безопасното им управление;
6. да водят отчетност за отпадъците по
реда, определен с този закон и подзаконовите
нормативни актове по прилагането му;
7. в момента на поискването да осигуряват
достъп на контролните органи до съоръженията,
в които се образуват отпадъци, до съоръженията
за съхраняване и третиране на отпадъците и
до документацията по отпадъците;
8. да осигурят инструктаж и периодично
обучение на персонала, който работи с опасни
отпадъци;
9. да предвидят и осъществят необходимите
мерки за неразпространяване на замърсяване
след закриване на обектите и дейностите,
както и на инсталацията или съоръжението за
третиране на отпадъци;
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10. да предвидят необходимите финансови
средства за:
а) изпълнение на плана за мониторинг;
б) закриване на инсталацията или на съоръжението за третиране на отпадъци;
в) следоперативен мониторинг и контрол;
11. да уведомяват компетентните органи за
предстоящи промени на суровините и технологичните процеси, които биха довели до изменение в количеството или вида на образуваните
отпадъци и техните опасни свойства.
(3) Притежателите на опасни отпадъци по
ал. 2 могат да извършат смесване на отпадъци,
при условие че:
1. дейността по смесване се извършва от
лица, които притежават разрешение или комплексно разрешително по чл. 35;
2. изискванията по чл. 1, ал. 3 са изпълнени и не се увеличава вредното въздействие на
управлението на отпадъците върху човешкото
здраве и околната среда, и
3. дейността по смесване отговаря на найдобрите налични техники.
(4) Когато опасните отпадъци са смесени по
начин, който противоречи на изискванията на
този закон, се извършва разделяне, когато това е
възможно и необходимо, съобразно критериите
за техническа и икономическа осъществимост,
при спазване на изискванията на чл. 1, ал. 3.
(5) За смесени отпадъци, образувани от
домакинствата, не се прилагат изискванията
на закона относно:
1. контрол на опасни отпадъци;
2. забрана за смесване на опасни отпадъци
по ал. 2, т. 3, буква „а“;
3. етикетиране на опасни отпадъци;
4. водене на документация за опасни отпадъци по глава четвърта, раздел I.
(6) Разпоредбите на този закон относно
етикетиране и документация за опасни отпадъци не се прилагат за отделни фракции от
опасни отпадъци, образувани от домакинства,
до приемането им за събиране, обезвреждане
или оползотворяване от лице, притежаващо
съответното разрешение.
Чл. 9. (1) Забранява се въвеждането в
експлоатация на строежи по реда на Закона
за устройство на територията без наличие на
разрешение, комплексно разрешително или
регистрационен документ по чл. 35 за дейности
с отпадъци, когато такъв се изисква.
(2) Забранява се въвеждането в експлоатация
по реда на Закона за устройство на територията
на депа за опасни и неопасни отпадъци без
наличие на определен размер на обезпеченията
за закриване и следексплоатационни грижи на
площадките на депа в съответствие с чл. 60.
Чл. 10. (1) Строителството, разрушаването
на законни сгради и съоръжения и доброволното премахване на незаконни строежи или
на негодни за ползване или застрашаващи
сигурността строежи се извършва по начин,
осигуряващ последващото оползотворяване, в
т.ч. рециклиране на образуваните строителни
отпадъци в съответствие с изискванията на
наредбата по чл. 43, ал. 4.
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(2) При строителство, разрушаване на законни строежи и доброволно премахване на
незаконни строежи или на негодни за ползване
или застрашаващи сигурността строежи възложителят носи отговорност за изпълнението
на целите, свързани с подготовка за повторна
употреба, рециклиране и друго оползотворяване на материали от строителни отпадъци,
съгласно чл. 32, ал. 1.
(3) Принудителното премахване на незаконни строежи или на негодни за ползване
или застрашаващи сигурността строежи се
извършва от собственика или изпълнителя на
разрушаването селективно по материали.
(4) Кметът на съответната община отговоря
за предаването на отделените строителни отпадъци по време на принудителното премахване
на строежи, за оползотворяване на материалите и за влагане на рециклирани строителни
материали, включително за покриването на
разходите за извършване на дейностите по
транспортиране и третиране.
(5) Разходите за извършване на дейностите
по транспортиране и третиране на строителни
отпадъци, получени в резултат на принудителното премахване на строеж, са за сметка
на извършителя на незаконния строеж или на
собственика на сградата или съоръжението. Въз
основа на влязла в сила заповед за премахване
на строежа и протокол за извършените разходи
за дейностите по транспортиране и оползотворяване на отпадъците кметът на съответната
община подава заявление за издаване на заповед за незабавно изпълнение за събиране
на вземането от задължените лица по реда на
чл. 417, т. 2 от Гражданския процесуален кодекс.
(6) Възложителят на обществени поръчки
за проектиране и изпълнение на строежи,
с изключение на премахване на строежи,
включва в условията за избор на изпълнител
и в договорите за възлагане задължения към
изпълнителите за влагане на рециклирани
строителни материали съгласно изискванията
на наредбата по чл. 43, ал. 4.
(7) Произведените продукти от рециклиране
на строителни отпадъци, които се пускат на
пазара в Република България и са предназначени за трайно влагане в строежите или части
от тях, трябва да осигуряват изпълнението на
основните изисквания към строежите въз основа
на експлоатационните им показатели, определени в техническите спецификации, както и на
нормативните изисквания за тяхната употреба
в зависимост от областта на приложението им.
Чл. 11. (1) Възложителят на строителни
и монтажни работи по смисъла на § 5, т. 40
от допълнителните разпоредби на Закона за
устройство на територията, с изключение на
текущи ремонти, и възложителят на премахване на строежи изготвят план за управление на
строителни отпадъци в обхват и съдържание,
определени с наредбата по чл. 43, ал. 4.
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(2) Изискването по ал. 1 не се прилага за:
1. разрушаване на сгради с разгъната застроена площ (РЗП) под 100 кв. м;
2. реконструкция, основен ремонт и/или
промяна предназначението на строежи с РЗП,
по-малка от 500 кв. м;
3. строеж на сгради с РЗП, по-малка от
300 кв. м;
4. разрушаване на негодни за ползване или
застрашаващи сигурността строежи, когато
тяхното премахване е наредено по спешност
от компетентен орган.
(3) Планът по ал. 1 се включва в обхвата
на инвестиционните проекти по глава oсма
от Закона за устройство на територията, а
за обектите, за които не се изисква одобрен
инвестиционен проект, се изготвя като само
стоятелен план.
(4) Плановете за управление на строителни
отпадъци се одобряват:
1. за строежи, за които се изисква одобрен инвестиционен проект – като част от процедурата
за съгласуване и одобряване на инвестиционни
проекти по реда на глава осма, раздел II от
Закона за устройство на територията от органа,
отговорен за тяхното одобряване;
2. за обекти, за които не се изисква одобрен
инвестиционен проект – от кмета на община
или оправомощено от него длъжностно лице,
на чиято територия се реализира проектът.
(5) Компетентният орган по ал. 4 може да
изисква предоставяне на допълнителна информация или отстраняване на нередовностите
в случай на несъответствие с изисквания на
наредбата по чл. 43, ал. 4, като изпраща мотивирано становище до заявителя не по-късно
от 15 дни от получаване на плана.
(6) В случаите по ал. 4, т. 2 кметът на
общината одобрява плана за управление на
строителни отпадъци или мотивирано отказва одобрението му в срок до един месец от
получаването на плана или от отстраняването
на нередовностите и/или предоставянето на
допълнителната информация.
(7) Отказът за одобрение на плана може да
бъде обжалван по реда на Административно
процесуалния кодекс.
(8) Одобрението на плана за управление
на строителни отпадъци включва проверка
на съответствието с целите за рециклиране и
оползотворяване на строителни отпадъци.
(9) Изпълнението на плана за управление на
строителни отпадъци и състоянието на обектите
се установяват:
1. за строежите, за които се упражнява
строителен надзор – с окончателния доклад
по чл. 168, ал. 6 от Закона за устройство на
територията на лицето, упражняващо строителен надзор, в който се описва изпълнението
на целите за оползотворяване и рециклиране
на строителни отпадъци и целите за влагане
на рециклирани строителни материали при
изпълнението на проекта, като се прилагат
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и копия на първични счетоводни документи,
доказващи предаването на отпадъците на лица,
притежаващи разрешение или регистрационен
документ за извършване на дейности с отпадъци;
2. за строежите, за които не се упражнява строителен надзор – с отчет до кмета на
общината по образец съгласно наредбата по
чл. 43, ал. 4, в който се описва изпълнението
на целите за оползотворяване и рециклиране
на строителни отпадъци и целите за влагане
на рециклирани строителни материали при
реализацията на проекта, като се прилагат
и копия на първични счетоводни документи,
доказващи предаването на отпадъците на лица,
притежаващи разрешение или регистрационен
документ за извършване на дейности с отпадъци.
(10) Документите по ал. 9 се представят на
органа, одобрил инвестиционния проект или
плана за управление на строителни отпадъци,
както и на директора на регионалната инспекция
по околната среда и водите (РИОСВ), на чиято
територия се извършват строително-монтажните
работи или разрушаването.
Чл. 12. Собствениците на пътищата по чл. 8
от Закона за пътищата отговарят за:
1. почистването от отпадъци на пътя, земното
платно, пътните съоръжения, обслужващите
зони, крайпътните обслужващи комплекси и
опорните пунктове за поддържане по смисъла
на § 1, т. 1 – 3, 6, 9 и 10 от допълнителните
разпоредби на Закона за пътищата;
2. осигуряването на съдове за събиране на
отпадъците и транспортирането им до съоръжение за тяхното третиране.
Раздел II
Разширена отговорност на производителя
Чл. 13. (1) Изискванията към продуктите,
след чиято употреба се образуват масово разпространени отпадъци, редът и начините за
тяхното разделно събиране, повторна употреба,
рециклиране и/или оползотворяване, включително целите за разделно събиране, повторна
употреба, рециклиране и/или оползотворяване,
се определят с наредби на Министерския съвет.
(2) Мерките, които определят носенето на
разширена отговорност от производителите, в т.ч.
лицата, пускащи на пазара в Република България
продукти, след чиято употреба се образуват масово
разпространени отпадъци, се определят с наредбите по ал. 1 с цел насърчаване на повторната
употреба, предотвратяването, рециклирането и
друго оползотворяване на тези отпадъци.
(3) Мерките по ал. 2 включват приемането
на върнати продукти и на отпадъците, останали
след употребата на тези продукти, последващото
управление на отпадъците и финансовата отговорност за тези дейности, както и задължения
за предоставяне на информация на обществеността в каква степен продуктът може да бъде
употребен повторно и рециклиран.
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(4) При прилагане на разширената отговорност на производителя се вземат предвид
техническата възможност и икономическата
приложимост, както и цялостното въздействие върху околната среда, човешкото здраве
и въздействието в социален аспект с оглед
необходимостта от гарантиране на доброто
функциониране на пазара.
(5) Разширената отговорност на производителя се прилага независимо от отговорността
за управление на отпадъците, предвидена в
този закон, и без да се засягат разпоредбите,
определящи изисквания към определени групи
отпадъци или продукти.
Чл. 14. (1) Лицата, пускащи на пазара продукти, след употребата на които се образуват
масово разпространени отпадъци, отговарят за
разделното им събиране и третиране, както и
за постигане на съответните цели за разделно
събиране, повторна употреба, рециклиране и/
или оползотворяване, определени с наредбите
по чл. 13, ал. 1.
(2) Лицата по ал. 1 изпълняват задълженията си:
1. индивидуално, или
2. чрез колективни системи, представлявани
от организация по оползотворяване.
(3) В случай че изпълняват задълженията си
индивидуално, лицата по ал. 1, както и всички
техни дистрибутори, включително лицата, извършващи продажба на крайните потребители,
са задължени да приемат обратно на мястото
на продажбата отпадъците, образувани в резултат на употребата на съответните продукти, в
съответствие с изискванията на наредбите по
чл. 13, ал. 1.
(4) Лицата по ал. 1 могат да изпълняват
задълженията си индивидуално след получаване
на разрешение по реда на глава пета, раздел III.
(5) Лицата по ал. 1 могат да изпълняват
задълженията си чрез колективни системи
след сключване на договор с организация по
оползотворяване по ал. 2, т. 2, притежаваща
разрешение, издадено по реда на глава пета,
раздел III.
(6) Договорите по ал. 5 съдържат изисквания
за проверка и одитиране на данните за продуктите, пуснати на пазара от лицата по ал. 1.
(7) Лицата по ал. 1 могат да променят организацията по ополозотворяване, чрез която
изпълняват задълженията си, само след като
прекратят договора си по ал. 5 с нея. При
сключването на нов договор с друга организация по ополозотворяване задълженото лице е
длъжно да є представи копие от уведомлението
за прекратяване на договора си с предходната
организация.
(8) Лицата по ал. 1 не могат да участват по
едно и също време в повече от една организация за един и същ отпадък.
Чл. 15. Организациите по оползотворяване
и лицата, които изпълняват индивидуално за-
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дълженията си, създават системи за разделно
събиране, повторна употреба, рециклиране и/
или оползотворяване на съответния вид масово
разпространени отпадъци на територията на
Република България в съответствие с изискванията на този закон и наредбите по чл. 13, ал. 1.
Чл. 16. Учредителният акт на организацията
по оползотворяване съдържа условия, осигуряващи изпълнението на следните изисквания:
1. спазване на принципа за равнопоставеност
и възможност за участие на лицата по чл. 14,
желаещи да изпълнят задълженията си по този
закон и по съответната наредба по чл. 13,
ал. 1, чрез колективната система по смисъла
на чл. 14, ал. 2, т. 2;
2. учредителите на организацията по оползотворяване нямат право:
а) да участват в друга организация по оползотворяване за един и същ отпадък;
б) да си запазват преимущества с учредителния акт;
3. да съдържа забранителни разпоредби за:
а) разпределяне на печалба;
б) издаване на облигации и акции с купони
за дивидент;
в) отпускане на кредити и гаранции по
кредити на трети лица, както и поемането на
менителнични задължения;
г) издаване на акции на приносител.
Чл. 17. (1) Организацията по оползотворяване не може да се преобразува чрез вливане,
сливане, разделяне, отделяне, отделяне на еднолично търговско дружество или прехвърляне
на цялото имущество на едноличния собственик
на капитала освен в случаите на вливане или
сливане на организации по оползотворяване.
(2) Организацията по оползотворяване не
може да има предмет на дейност, различен
от посочения в § 1, т. 16 от допълнителните
разпоредби.
Чл. 18. (1) Организациите по оползотворяване и лицата по чл. 14, ал. 2, т. 1 доказват
изпълнението на задълженията си и постигането
на целите по чл. 14, ал. 1 и чл. 15, като изготвят и представят пред министъра на околната
среда и водите отчети, доклади с фактически
констатации и други документи в обхват, съдържание и срокове, определени с наредбите
по чл. 13, ал. 1.
(2) Отчетите по ал. 1 се заверяват от регистрирани одитори по смисъла на Закона
за независимия финансов одит въз основа на
доклад с фактически констатации относно договорените процедури за проверка изпълнението
на задълженията по този закон и наредбите по
чл. 13, ал. 1, в т.ч. целите по чл. 14, ал. 1, в
съответствие с изискванията на действащото
законодателство. Изискванията към проверката,
както и съдържанието на докладите и сроковете
за представянето им се определят с наредбите
по чл. 13, ал. 1.
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(3) Министърът на околната среда и водите може да назначи една текуща проверка по
договорени процедури относно изпълнението
на условията в издадените разрешения, поставените цели и изпълнението на изискванията,
определени в този закон и в наредбите по
чл. 13, ал. 1, в т.ч. проверка на икономическата
информация, доказваща пуснатите на пазара
продукти, в резултат на чиято употреба се образуват масово разпространени отпадъци, събирането, повторната употреба, рециклирането
и оползотворяването на отпадъците, както и на
размера на начислените такси по чл. 59 и/или
извършените разходи за дейности с отпадъци,
на следните лица:
1. лицата, които пускат на пазара продукти,
след употребата на които се образуват масово
разпространени отпадъци;
2. лицата по чл. 14, ал. 2, т. 1, които изпълняват задълженията си индивидуално;
3. организациите по оползотворяване по
чл. 14, ал. 2, т. 2;
4. лицата, извършващи дейности по събиране,
транспортиране, повторна употреба, рециклиране и оползотворяване на масово разпространени отпадъци по договор с организация по
оползотворяване или с лица, които изпълняват
задълженията си индивидуално, във връзка с
изпълнение на техните цели и задълженията
по този закон.
(4) Одиторите, извършващи текущи проверки
по договорени процедури по ал. 3, се определят
от министъра на околната среда и водите за
период от най-малко две календарни години
по реда на Закона за обществените поръчки.
(5) Разходите за извършените текущи проверки по договорени процедури по ал. 3 са
за сметка на одитираните организации по
оползотворяване и на лицата, изпълняващи
задълженията си индивидуално, и се възстановяват на Министерството на околната среда
и водите по ред, определен от министъра на
околната среда и водите, в срок до един месец
от тяхното предявяване. След приключване на
проверката по ал. 3 могат да бъдат назначавани
допълнителни проверки, разходите за които
са за сметка на Министерството на околната
среда и водите.
(6) Организациите по оползотворяване, лицата, изпълняващи задълженията си индивидуално,
както и лицата по ал. 3 предоставят достъп
до наличната документация и площадките, на
които се извършват дейности с отпадъци, и осигуряват необходимата информация във връзка
с изпълнение на задълженията на одиторите.
(7) Направените констатации в докладите от
проверките по ал. 3 са основание за налагане
на санкции и/или отнемане на разрешенията на
организациите по оползотворяване и на лицата,
изпълняващи задълженията си индивидуално
по реда на глава пета, раздел III, както и за
налагане на санкции на лицата, които пускат
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на пазара продукти, след употребата на които
се образуват масово разпространени отпадъци, както и на лицата по ал. 3, т. 4 в случай
на установени нарушения на този закон и на
наредбите по чл. 13, ал. 1.
(8) При отнемане на разрешението по
чл. 81, ал. 1 изпълнението на задълженията и
целите по чл. 14, ал. 1 и чл. 15 се доказва по
реда на ал. 1 за периода от отчетната година,
предшестващ отнемането.
(9) Ежегодно министърът на околната среда
и водите назначава със заповед комисия, която
да анализира отчетите и документите по ал. 1
и констатациите в докладите по ал. 2 и 3. В
срок до 10 дни от приключване на дейността
си комисията изготвя доклад до министъра на
околната среда и водите с мотивирано предложение за предприемане на действията по ал. 7.
Раздел III
Задължения на органите на местното само
управление и местната администрация
Чл. 19. (1) Кметът на общината организира управлението на битовите и строителните
отпадъци, образувани на нейна територия,
съобразно изискванията на този закон и наредбата по чл. 22.
(2) Кметът на общината осигурява условия,
при които всеки притежател на битови отпадъци се обслужва от лица по чл. 35, на които
е предоставено право да извършват дейности
по тяхното събиране, транспортиране, оползотворяване и/или обезвреждане.
(3) Кметът на общината отговаря за:
1. осигуряването на съдове за събиране на
битовите отпадъци – контейнери, кофи и други;
2. събирането на битовите отпадъци и
транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за оползотворяването
и/или обезвреждането им;
3. почистването на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии от
населените места, предназначени за обществено
ползване;
4. избора на площадка, изграждане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата
за битови отпадъци или на други инсталации
или съоръжения за оползотворяването и/или
обезвреждане на битови отпадъци;
5. организирането на събирането, оползотворяването и обезвреждането на строителни
отпадъци от ремонтна дейност, образувани от
домакинствата на територията на съответната
община;
6. разделното събиране на битови отпадъци
на територията на общината най-малко за следните отпадъчни материали: хартия и картон,
метали, пластмаси и стъкло;
7. организирането на дейностите по разделно
събиране на масово разпространени отпадъци
и/или оказва съдействие на организациите за
оползотворяване на масово разпространени
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отпадъци, в т.ч. определя местата за разполагане на необходимите елементи на системите
за разделно събиране и местата за предаване
на масово разпространени отпадъци;
8. изпълнението на решенията по чл. 26, ал. 1
на общото събрание на регионалните сдружения по чл. 24, ал. 1 и съдейства за създаване
на центрове за повторна употреба, поправка и
подготовка за повторна употреба;
9. организирането на разделно събиране на
опасните битови отпадъци извън обхвата на
наредбите по чл. 13, ал. 1 и предаването им за
оползотворяване и/или обезвреждане;
10. разделното събиране и съхраняването на
битови биоразградими отпадъци, в т.ч. определя местата за разполагане на необходимите
елементи на системата за разделно събиране на
отпадъците и предаването им за компостиране
или анаеробно разграждане;
11. осигуряването на площадки за безвъзмездно предаване на разделно събрани отпадъци от
домакинствата, в т.ч. едрогабаритни отпадъци,
опасни отпадъци и други във всички населени
места с население, по-голямо от 10 000 жители
на територията на общината, и при необходимост в други населени места;
12. почистването от отпадъци на общинските
пътища в съответствие с чл. 12;
13. осигуряването на информация на обществеността по т. 1 – 12, 14 и 15 чрез интернет
страницата на съответната община, както и по
друг подходящ начин;
14. поддържането на регистър на площадките за предаване на отпадъци от пластмаси,
стъкло, хартия и картон на територията на
съответната община;
15. предотвратяването на изхвърлянето на
отпадъци на неразрешени за това места и/или
създаването на незаконни сметища и организиране на почистването им.
(4) В населените места с районно деление
изградените площадки по ал. 3, т. 11 следва да
съответстват най-малко на броя на районите,
така че предлаганите услуги да бъдат достъпни
за жителите на общината.
(5) При неизпълнение изискванията на ал. 3,
т. 11 отчисленията по чл. 64 се увеличават с
15 на сто за периода до отстраняване на неизпълнението.
Чл. 20. (1) Кметът на общината организира
изпълнението на задълженията си за участие в
системите за разделно събиране по чл. 19, ал. 3,
т. 6, като сключва договори при условия и ред,
определен с решение на общинския съвет, със:
1. организации по оползотворяване, притежаващи разрешение, издадено по реда на глава
пета, раздел III, и/или
2. други лица, притежаващи разрешение
или регистрационен документ, издаден по реда
на глава пета, раздели I и II, за извършване
на дейности по събиране, транспортиране, рециклиране и/или оползотворяване на отпадъци
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на територията на съответната община, и/или
комплексно разрешително, издадено по реда на
глава седма, раздел II от Закона за опазване
на околната среда.
(2) С договорите по ал. 1 се урежда разделното събиране на отпадъци от домакинствата,
административните, социалните и обществените
сгради, заведенията за обществено хранене,
търговските обекти и обектите за отдих, забавления и туризъм.
(3) Кметовете на общини с районно деление
могат да сключват договори с лицата по ал. 1,
т. 1 и 2, за всеки район поотделно.
(4) С договорите по ал. 1 се определят наймалко следните условия:
1. изискванията към системата за разделно
събиране на отпадъците от домакинствата, в
т.ч. обслужвано население, вид, брой и разположение на съдовете и площадките за разделно
събиране на отпадъците, честота на обслужване;
2. количествени цели за разделно събиране,
рециклиране и оползотворяване на отпадъците
от домакинствата и подобни отпадъци, както
и условията и редът за отчитане на тяхното
изпълнение;
3. задълженията за контрол по спазване на
изискванията за разделно събиране на територията на съответната община;
4. задълженията за предоставяне на информация на гражданите на съответната община по
прилагане на системата за разделно събиране,
провеждане на образователни и информационни
кампании и работа с обществеността.
Чл. 21. (1) Кметът на общината самостоятелно,
когато не участва в регионално сдружение по
чл. 24, ал. 1, или съвместно с другите кметове на
общините от регионалното сдружение предприема
действия по възлагане и извършване на прединвестиционни проучвания за изграждане на ново
съоръжение/я за третиране на битовите отпадъци
най-малко три години преди изчерпване обема
на депото за битови отпадъци или изтичането
на експлоатационния срок на инсталацията, за
което уведомява съответната РИОСВ.
(2) Върху недвижими имоти – публична
или частна държавна собственост, може да
се учредява безвъзмездно право на строеж в
полза на общини за изграждане на депа или
на други съоръжения или инсталации за третиране на отпадъци, както и на прилежащата
инфраструктура към тях. Правото на строеж
се учредява безсрочно.
(3) Исканията за учредяване на правото на
строеж по ал. 2 се подават до министъра на
регионалното развитие и благоустройството
съгласувано с министъра на околната среда и
водите. Въз основа на решение на Министерския
съвет областният управител сключва договор
за учредяване на правото на строеж.
Чл. 22. (1) Общинският съвет приема
наредба, с която определя условията и реда
за изхвърлянето, събирането, включително
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разделното, транспортирането, претоварването, оползотворяването и обезвреждането на
битови и строителни отпадъци, включително
биоотпадъци, опасни битови отпадъци, масово
разпространени отпадъци, на своя територия,
разработена съгласно изискванията на този
закон и подзаконовите нормативни актове по
прилагането му, както и заплащането за предоставяне на съответните услуги по реда на
Закона за местните данъци и такси.
(2) С наредбата по ал. 1 се уреждат и
изискванията към площадките за предаване
на отпадъци от хартия и картон, пластмаси
и стъкло, в т.ч. условията за регистрация на
площадките, както и условията за предаване на
отпадъци на площадките по чл. 19, ал. 3, т. 11.
(3) Общинският съвет публикува на своята
интернет страница и подлага на обществено
обсъждане проекта за наредба по ал. 1. В обсъждането могат да участват всички заинтересовани
лица, органи и неправителствени организации.
Чл. 23. (1) Общините, включени във всеки
от регионите по чл. 49, ал. 9, създават регионална система за управление на отпадъците,
състояща се от регионално депо и/или други
съоръжения за третиране на отпадъци.
(2) Регионалната система за управление на
отпадъците има за цел да постигне тяхното
ефективно събиране, транспортиране и третиране съобразно изискванията на чл. 6, ал. 1
и изпълнение на задълженията по чл. 19 чрез
участие на общините.
(3) Общините – членове на регионалното
сдружение, определят собствеността на регионалното депо и/или друго съоръжение за
третиране на отпадъците. Собствеността може
да бъде:
1. на общината, която е собственик на терена или има учредено право на строеж върху
определения за изграждане терен;
2. съсобственост на общините – членове на
сдружението;
3. съсобственост между финансиращия частен
партньор и общината – собственик на терена,
и/или общините – членове на сдружението;
4. собственост на финансиращия частен
партньор за съоръженията за подготовка преди
оползотворяване или обезвреждане и оползотворяване на отпадъците.
(4) Цената за третиране на тон отпадък,
постъпил в регионалната система за управление
на отпадъците, е еднаква за всички членове
на регионалното сдружение и в нея не може
да бъде калкулирана печалба за сдруженията.
(5) Община, неучастваща в регионалната
система за управление на отпадъците, може да
ползва същата или друга такава при условия и
цени, определени от съответното регионално
сдружение.
Чл. 24. (1) Общините, включени във всеки
от регионите по чл. 49, ал. 9, създават по реда
на този закон регионално сдружение.
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(2) Общинският съвет на съответната община приема решение за участие в регионалното
сдружение, копие от което се изпраща на кмета
на общината, на чиято територия се предвижда
изграждането или са разположени съоръжения
за третиране на отпадъците.
(3) Общинският съвет на община от регион
по чл. 49, ал. 9 може да приеме решение за
присъединяването є към сдружение на общини
от друг регион, при условие че не се осуетява
създаването или функционирането на регионалното сдружение или регионалната система за
управление на отпадъците в собствения є регион
след представяне на положителни становища
на двете регионални сдружения и на РИОСВ.
(4) Членове на регионалното сдружение
могат да бъдат само общини.
(5) Регионалното сдружение възниква от
датата на неговото първо общо събрание,
протоколът от което се изпраща на министъра
на околната среда и водите и на съответния
областен управител.
(6) Регионалното сдружение е юридическо
лице със седалище в общината, която е собственик на терена, върху който е изградено или се
предвижда изграждането на съоръжението за
третиране на отпадъци, или която има учредено
право на строеж.
(7) Регионалното сдружение няма за цел да
формира и не разпределя печалба, не придобива
собственост. Неговата дейност се подпомага
и осигурява от съответните общински администрации.
(8) Органи на управление на регионалното
сдружение са общото събрание и председателят
на сдружението.
(9) Общините могат да получат финансиране на проекти в областта на управление на
отпадъците от европейските фондове, държавния бюджет, Предприятието за управление
на дейностите по опазване на околната среда
(ПУДООС) към Министерството на околната
среда и водите или други национални публични
източници на финансиране само след създаването на регионално сдружение.
(10) Разпоредбата на ал. 9 не се прилага в
случаите, когато съответният регион се състои
от една община.
(11) Община, която откаже да участва,
предизвика забавяне, осуети създаването или
функционирането на регионално сдружение и/
или на регионална система за управление на отпадъците, заплаща вредите и пропуснатите ползи
на останалите общини от съответния регион.
Чл. 25. (1) Общото събрание на регионалното сдружение се състои от кметовете на
участващите в него общини.
(2) Областният управител, а ако съответният
регион по чл. 49, ал. 9 попада на територията
на две или повече области – техните областни
управители, участват в общото събрание на
регионалното сдружение без право на глас.
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(3) Общото събрание на сдружението се
свиква от неговия председател веднъж на 6 месеца или по искане на някое от лицата по ал. 1
или 2. Свикването става чрез писмена покана
с дневен ред до лицата по ал. 1 и 2, копие от
която се изпраща на министъра на околната
среда и водите.
(4) Общото събрание се провежда, ако на
него присъстват кметовете на всички общини,
членове на регионалното сдружение.
(5) При липса на кворум събранието се
отлага за един час по-късно и се провежда,
ако на него присъстват най-малко две трети
от кметовете и те представляват най-малко две
трети от жителите на всички общини – членове
на регионалното сдружение.
Чл. 26. (1) Общото събрание взема решения за:
1. избор на председател;
2. приемане на нови членове в регионалното
сдружение;
3. даване становище за присъединяване на
община към сдружение на общини;
4. определяне на отделните съоръжения за
третиране на отпадъци, структурата и развитието на регионалната система за управление
на отпадъци;
5. определяне на общините, които възлагат
обществени поръчки за избор на доставчици
и изпълнители по изграждането на елементите на регионалната система за управление
на отпадъци, както и за представителността
на общините в комисиите за провеждане на
обществените поръчки;
6. разпределението на задълженията между
отделните общини за изпълнение на целите
по чл. 31, ал. 1;
7. приемане на инвестиционна програма за
развитието на регионалната система за управление на отпадъците;
8. определяне на реда и начините за събиране
и разпределение на дължимата цена от потребителите на системата (общините – членове
на регионалното сдружение);
9. даване на съгласие и определяне на цените в случаите, когато регионалната система за
управление на отпадъците се ползва от общини
извън регионалното сдружение или от други
притежатели на отпадъци;
10. осъществяване на контрола на експлоатацията на регионалната система за управление на отпадъците и дейността на избрания
оператор/и;
11. собствеността на регионалното депо и/
или на съоръженията за третиране на отпадъци;
12. вътрешни правила за работа на сдружението;
13. други въпроси, свързани с дейността на
регионалното сдружение.
(2) В случаите по чл. 25, ал. 4 общото събрание взема решения с мнозинство най-малко
две трети от присъстващите кметове, които
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представляват най-малко две трети от жителите
на всички общини – членове на регионалното
сдружение.
(3) В случаите по чл. 25, ал. 5 общото събрание взема решения с единодушие.
(4) За проведените заседания на общото
събрание се съставят протоколи, които се
подписват от неговия председател и от присъстващите кметове.
(5) Решенията на общото събрание са неразделна част от протоколите по ал. 4, които
се публикуват на страниците в интернет на
общините, включени в регионално сдружение,
в срок от една седмица след провеждане на
заседанието и се изпращат на министъра на
околната среда и водите и на съответния областен управител.
(6) Решенията на общото събрание подлежат на обжалване само от заинтересованите
общини по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
(7) Община, която не изпълни решение на
общото събрание в определения є за това срок,
отговаря за нанесените вреди и пропуснатите
ползи на членовете на регионалното сдружение.
Чл. 27. (1) Председателят на регионалното
сдружение се избира измежду лицата по чл. 25,
ал. 1 за срок, съвпадащ с мандата му като кмет.
(2) Председателят на сдружението участва
в гласуванията на общото събрание наравно с
останалите кметове на общини.
Чл. 28. Председателят на сдружението:
1. представлява сдружението;
2. изготвя дневния ред за заседанията на
общото събрание;
3. свиква и ръководи заседанията на общото
събрание;
4. поддържа достоверна информация за броя
на жителите на общините – членове на регионалното сдружение, на основата на официалните
данни от Националния статистически институт;
5. организира и ръководи изпълнението на
решенията на общото събрание;
6. извършва други дейности, възложени му
от общото събрание.
Г л а в а

т р е т а

ИЗИСКВАНИЯ ЗА СЪБИРАНЕ, ТРАНСПОРТИРАНЕ И ТРЕТИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ
Чл. 29. (1) Отпадъците в зависимост от
техните вид, свойства, състав и други характеристики се събират, транспортират и третират
по начин, който няма да възпрепятства тяхното
следващо оползотворяване.
(2) Забранява се изоставянето, нерегламентираното изхвърляне и изгаряне или друга форма
на неконтролирано управление на отпадъците.
(3) В процеса на събиране, транспортиране
и временно съхраняване опасните отпадъци се
опаковат и етикетират в съответствие с действащите стандарти на Европейския съюз, както и
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в съответствие с международните правни актове
за превоз на опасни товари, ратифицирани от
Република България със закон.
(4) Производството, събирането и транспортирането на опасни отпадъци, както и
тяхното съхранение и третиране се извършват
при условия, осигуряващи защита за околната
среда и човешкото здраве, в съответствие с
чл. 1, включително чрез мерките за контрол
на отпадъците и осигуряване на възможност
за тяхното проследяване от образуването до
окончателното им третиране, при спазване на
изискванията на глава четвърта, раздел I.
(5) При превоз на опасни отпадъци на територията на Република България те се придружават от идентификационен документ по
образец, определен с наредбата по чл. 48, ал. 1.
Документът може да е в електронен формат и
съдържа данните, определени в приложение IБ
към Регламент (ЕО) № 1013/2006.
Чл. 30. (1) Лицата, при чиято дейност се образуват, събират, транспортират и/или третират
отпадъци, предприемат необходимите мерки за
оползотворяване на отпадъците в съответствие
с йерархията за управление на отпадъците по
чл. 6, ал. 1 и при спазване на изискванията
на чл. 1, ал. 3.
(2) Когато е необходимо за спазването разпоредбата на ал. 1 и за улесняване или подобряване на оползотворяването, отпадъците се
събират разделно, ако това е осъществимо от
техническа, екологична и икономическа гледна
точка, и не се смесват с други отпадъци или
други материали с различни свойства.
(3) Когато не е предприето оползотворяване
на отпадъците в съответствие с разпоредбата на
ал. 1, лицата, при чиято дейност се образуват и/
или третират отпадъци, предприемат необходимите мерки за екологосъобразно обезвреждане
на отпадъците в съответствие с разпоредбите на
чл. 1, ал. 3 относно опазването на човешкото
здраве и околната среда.
Чл. 31. (1) Във всеки от регионите по чл. 49,
ал. 9 системите за разделно събиране, повторна
употреба, рециклиране и оползотворяване на
битови отпадъци осигуряват като минимум
изпълнението на следните цели:
1. най-късно до 1 януари 2020 г. подготовка за
повторна употреба и рециклиране на отпадъчни
материали, включващи хартия и картон, метал,
пластмаса и стъкло от домакинствата и подобни
отпадъци от други източници на не по-малко
от 50 на сто от общото тегло на тези отпадъци;
2. най-късно до 31 декември 2020 г. ограничаване на количеството депонирани биоразградими битови отпадъци до 35 на сто от общото
количество на същите отпадъци, образувани в
Република България през 1995 г.
(2) Целите по ал. 1 се постигат поетапно
съгласно сроковете, определени в § 15 от
преходните и заключителните разпоредби и
наредбата по чл. 43, ал. 5.
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(3) Методите за изчисляване на изпълнението
на целите по ал. 1 се определят с наредбата
по чл. 43, ал. 5.
(4) Във всеки от регионите по чл. 49, ал. 9
целите по ал. 1 се изпълняват съвместно от
всички общини в региона, в съответствие с
решението по чл. 26, ал. 1, т. 6.
Чл. 32. (1) Системите за третиране на строителни отпадъци осигуряват най-късно до 1 януари 2020 г. повторната им употреба, рециклиране и
друго оползотворяване на материали от неопасни
строителни отпадъци, включително при насипни
дейности чрез заместване на други материали
с отпадъци в количество, не по-малко от 70 на
сто от общото им тегло, от което се изключват
незамърсени почви, земни и скални маси от
изкопи в естествено състояние.
(2) Целите по ал. 1 се постигат поетапно
съгласно сроковете, определени в § 16 от преходните и заключителните разпоредби.
(3) Методите за изчисляване на изпълнението
на целите по ал. 1 се определят с наредбата
по чл. 43, ал. 4.
Чл. 33. (1) Системите за разделно събиране
на отпадъци по чл. 19, ал. 3, т. 6 и за разделно
събиране на отпадъци от опаковки обхващат не
по-малко от 6 000 000 жители на територията
на страната и задължително включват всички
населени места с население, по-голямо от 5000
жители, и курортните населени места.
(2) Отпадъците от хартия и картон, стъкло,
пластмаси и метали, образувани от търговски
обекти, производствени, стопански и административни сгради, се събират разделно.
(3) Изключение от изискването по ал. 2 се
допуска в населени места, където няма изградена система за разделно събиране на същите
отпадъци от домакинствата.
(4) Ползвателите на търговски обекти,
производствени, стопански и административни
сгради в населените места по ал. 1 са длъжни
да събират разделно отпадъците по ал. 2 и да
ги предават на лица, притежаващи разрешение,
комплексно разрешително или регистрационен
документ по чл. 35 и/или с организация по
оползотворяване.
(5) Редът и условията за създаването и
функционирането на системите за разделно събиране на отпадъците по ал. 2 и 4 се определят
с наредбите по чл. 13, ал. 1 и чл. 22.
Чл. 34. (1) Биоотпадъците от поддържане
на обществени площи, паркове и градини се
събират разделно.
(2) Биоотпадъците по ал. 1, както и отпадъците от зелените площи към търговски обекти,
производствени, стопански и административни
сгради се третират чрез компостиране или анаеробно разграждане, по начин, който осигурява
висока степен на защита на околната среда.
(3) Дейностите по ал. 1 и 2 се извършват
при спазване на изискванията на този закон и
на наредбата по чл. 43, ал. 5.
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Чл. 35. (1) За извършване на дейностите по
третиране на отпадъци се изисква:
1. разрешение, издадено по реда на глава
пета, раздел I, или
2. комплексно разрешително, издадено по
реда на глава седма, раздел II от Закона за
опазване на околната среда.
(2) Разрешение не се изисква за:
1. събиране и предварително съхраняване на
отпадъци на мястото на образуване, включително на отпадъци от черни и цветни метали
(ОЧЦМ);
2. събиране и транспортиране на отпадъци
по смисъла на § 1, т. 41 и 43 от допълнителните разпоредби;
3. дейности по оползотворяване на не
опасни отпадъци, обозначени с кодове R3, с
изключение на газификация и пиролиза, когато
компонентите, образувани от дейността, се
използват като химикали, R5, R11, R12 и R13
по смисъла на приложение № 2 към § 1, т. 13
от допълнителните разпоредби, с изключение
на ОЧЦМ, отпадъци от метални опаковки,
излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО), негодни за употреба
батерии и акумулатори (НУБА) и излезли от
употреба моторни превозни средства (ИУМПС);
4. дейности по обезвреждане на собствени
неопасни отпадъци на мястото на образуването
им, обозначени с код D2, D3, D8, D9, D13 и
D14 по смисъла на приложение № 1 към § 1,
т. 11 от допълнителните разпоредби;
5. дейност, обозначена с код R1 по смисъла на
приложение № 2 към § 1, т. 13 от допълнителните
разпоредби, отнасяща се до изгаряне с оползотворяване на получената енергия в специализирани
за целта съоръжения на неопасни отпадъци, по
определението за „биомаса“ по смисъла на § 1,
т. 1 от допълнителните разпоредби;
6. дейности по обратно приемане на територията на търговски обекти на масово разпространени отпадъци от опаковки, за които
има организирана депозитна или друга система
за многократна употреба, батерии и акумулатори, електрическо и електронно оборудване
(ЕЕО) и гуми;
7. дейност по предварително обработване,
обозначена с код R12 по смисъла на приложение № 2 към § 1, т. 13 от допълнителните
разпоредби, на собствени неопасни отпадъци от
опаковки на мястото на образуването им, включително на територията на търговски обекти;
8. дейности по разделно събиране на отпадъци, които не се извършват по занятие, като
събиране на лекарства с изтекъл срок на годност от аптеките или кампании на общините
за събиране на отпадъци в училищата;
9. дейности като търговец и/или брокер на
отпадъци, когато същите не включват дейности
с отпадъци на определена площадка.
(3) За извършване на дейностите по ал. 2,
т. 2 – 5 се изисква регистрация и издаване на
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документ по реда на глава пета, раздел II, а
за дейностите по т. 9 – по реда на глава пета,
раздел ІV.
(4) В случаите, когато се извършват едновременно дейности по ал. 1, т. 1 и по ал. 2,
т. 3 – 5, лицата могат да подадат заявление за
издаване на разрешение по чл. 67, включващо
всички дейности, което отменя изискването за
регистрация и издаване на регистрационен документ за включените в разрешението дейности.
(5) Регистрационният документ за дейности
по ал. 2, т. 2 се издава самостоятелно от
останалите разрешителни и регистрационни
документи.
(6) С наредбата по чл. 43, ал. 1 се определят
и общи правила при третиране на отпадъците за
всяка от дейностите по ал. 2, т. 3 – 5, освободени
от изискването за получаване на разрешение.
Чл. 36. Изтичането на сроковете за извършване на регистрация или издаване на разрешение
или за изменение и/или допълнение на регистрация или разрешение по чл. 35 в случаите по
този закон и подзаконовите нормативни актове
по прилагането му се смята за мълчаливо съгласие за извършване на съответната дейност.
Чл. 37. Не се допуска разполагане на площадки за третиране на отпадъци на територията
на пояс I на санитарно-охранителни зони на
водоизточниците и съоръженията за питейнобитово водоснабдяване и около водоизточниците
на минерални води, използвани за лечебни,
профилактични, питейни и хигиенни нужди.
Чл. 38. (1) Дейностите с ОЧЦМ, отпадъци от
метални опаковки, ИУЕЕО, НУБА и ИУМПС
се извършват само на площадки, разположени
на територии, за които съгласно устройствен
план са допустими производствени и складови
дейности, на пристанища за обществен транспорт с национално и регионално значение и
на обекти на железопътната инфраструктура
със стопанско предназначение. Всяка площадка трябва да отговаря на нормативните
изисквания за опазване на човешкото здраве
и околната среда.
(2) Изискванията по ал. 1 не се прилагат в
случаите на обратно приемане на отпадъци от
метални опаковки, ИУЕЕО, НУБА на мястото
на продажба на съответните продукти.
(3) Техническите изисквания към площадките
за извършване на дейности с ОЧЦМ, метални
опаковки, ИУЕЕО, НУБА и ИУМПС се определят в наредбата по чл. 43, ал. 1 и наредбите
за съответния вид масово разпространени отпадъци по чл. 13, ал. 1.
(4) Разплащанията по сделки с ОЧЦМ се
извършват по безкасов път.
Чл. 39. (1) Предаването и приемането на
ОЧЦМ, които нямат битов характер, включително тези, които представляват кабели и електропроводници от всякакъв вид и размер, елементи
на електронната съобщителна инфраструктура,
елементи и части от подвижния железопътен
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състав, железния път, включително осигурителните, сигнализационните и съобщителните
съоръжения и всякакви инсталации към тях,
всякакви елементи и части от пътната инфраструктура като пътни знаци, мантинели, метални
капаци от шахти, части от уличното осветление
или воднонапоителни системи и съоръжения,
както и на металосъдържащи паметници или
части или елементи от тях, се извършва само
при наличие на сертификат за произход, издаден
от лицата, при чиято дейност се образуват, и въз
основа на сключен писмен договор.
(2) Физическите лица могат да предават
ОЧЦМ само с битов характер при наличие на
декларация за произход.
(3) Предаването на отпадъци в случаите по
ал. 2 се извършва на площадките по чл. 19, ал. 3,
т. 11 или чрез кампании за разделно събиране
на отпадъци от домакинствата, организирани
от кметовете на общини, безвъзмездно за всяка
от страните.
(4) Сертификатът и деклaрацията за произход
на ОЧЦМ се попълват по образец, утвърден от
министъра на околната среда и водите.
(5) Отпадъците по ал. 1 се съхраняват и
подготвят за оползотворяване отделно от останалите ОЧЦМ.
(6) В случаите, когато на една площадка
се извършват дейности с отпадъци от метални
опаковки, ИУЕЕО, НУБА, ИУМПС и ОЧЦМ,
както и отпадъците, получени в резултат на тяхната предварителна обработка, те се съхраняват
отделно на обособени части на площадката.
При последващо предаване на отпадъците от
метални опаковки и на ОЧЦМ, образувани
след предварителна подготовка преди оползотворяване на ИУЕЕО, НУБА и ИУМПС, те се
отчитат отделно с код и наименование съгласно
наредбата по чл. 3.
(7) Лицата, извършващи дейности с ОЧЦМ,
са длъжни да осигурят на всяка площадка
24-часово видеонаблюдение в едномесечен срок
от получаване на разрешението или неговото
допълнение с нова/и площадки и да съхраняват
записите в продължение на една година.
Чл. 40. Третирането и транспортирането
на отпадъците от строителни площадки и от
премахването на строежите се извършват от
възложителя на строежа или от собственика
на строителните отпадъци или от друго лице,
отговарящо на изискванията по чл. 35, въз
основа на писмен договор.
Чл. 41. (1) Битовите отпадъци от влизащите
в страната въздушни, водни и сухоземни транспортни средства се третират непосредствено
след влизането им в страната в съответствие с
изискванията на Регламент (ЕО) № 1069/2009,
Закона за ветеринарномедицинската дейност и
свързаните с него подзаконови нормативни актове.
(2) Дейностите по ал. 1 се извършват от
лица, притежаващи разрешителен или регистрационен документ по чл. 35.
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Чл. 42. (1) В случаи на сериозна опасност за
човешкото здраве и околната среда, възникнала в резултат от образуването или дейностите
с опасни отпадъци, Министерският съвет по
предложение на министъра на здравеопазването и министъра на околната среда и водите
определя с решение необходимите мерки за
премахване на опасността, включително при
отсъствие на условията по чл. 35.
(2) По предложение на министъра на околната
среда и водите с акт на Министерския съвет се
разрешава използването до 10 на сто от оставащия капацитет на регионалното депо, който
е в експлоатация, или проектния капацитет на
друг вид регионално съоръжение за третиране
на битовите отпадъци за нуждите на други региони, когато е налице обоснована и неотложна
необходимост, свързана с изпълнението на Националния план за управление на отпадъците.
Депата и/или съоръженията, използването на
които се разрешава за нуждите на други региони, трябва да са изградени със средства, над
50 на сто от които са осигурени от държавния
бюджет на Република България или от друго
национално или международно финансиране.
(3) Отпадъците, предназначени за третиране
по ал. 2, се оползотворяват и/или обезвреждат
по цените за третиране на битовите отпадъци на
съоръжението от съответната регионална система.
Чл. 43. (1) Условията и изискванията към
площадките за разполагане на съоръженията
за третиране на отпадъци, за изграждането
и експлоатацията на съоръженията и инсталациите за третиране на отпадъци, както и
за предварително съхраняване, третиране и
транспортиране на производствени и опасни
отпадъци и управление на отпадъци и оборудване, съдържащи полихлорирани бифенили, се
определят с наредба на министъра на околната
среда и водите, съгласувана с министъра на
регионалното развитие и благоустройството и
с министъра на здравеопазването.
(2) Редът и начинът за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци
по глава четвърта, раздел IV, се определят с
наредба на министъра на околната среда и
водите, съгласувана с министъра на финансите.
(3) Изискванията към дейностите по събиране и третиране на отпадъците на територията на
лечебните и здравните заведения се определят
с наредба на министъра на здравеопазването и
министъра на околната среда и водите.
(4) Изискванията за управление на строителни отпадъци и за влагане на рециклирани
строителни материали се определят с наредба
на Министерския съвет.
(5) Изискванията към дейностите по събиране и третиране на биоотпадъци, методиката
за изчисляване изпълнението на целите по
чл. 31, ал. 1 и разпределение на тези цели
спрямо регионите по чл. 49, ал. 9 се определят
с наредба на Министерския съвет.
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(6) Изискванията за управление на утайки
от пречистване на отпадъчни води се определят
с наредба на Министерския съвет.
Г л а в а

ч е т в ъ р т а

ИНФОРМАЦИЯ, ПЛАНИРАНЕ И ФИНАНСИРАНЕ
Раздел I
Информация и публични регистри
Чл. 44. (1) Лицата, чиято дейност е свързана
с образуване, събиране, транспортиране и/или
третиране на производствени и/или опасни отпадъци, както и лицата, притежаващи разрешение,
комплексно разрешително или регистрационен
документ по чл. 35 и извършващи дейности по
събиране и транспортиране и/или третиране на
битови и/или строителни отпадъци, са длъжни да
водят отчетни книги, заверени от компетентния
орган за издаване на разрешението или регистрационния документ, а лицата, притежаващи
комплексно разрешително – от директора на
РИОСВ, на чиято територия се извършва дейността. Търговците и брокерите на отпадъци
са длъжни да водят отчетни книги, заверени
от директора на РИОСВ, на чиято територия е
седалището им, а за чуждестранните лица – от
директора на РИОСВ – София.
(2) Отчетните книги съдържат хронологична информация за количеството, естеството и
произхода на отпадъците и когато се изисква,
предназначението, периодичността на събиране, начина на транспортиране и предвидените
методи за третиране на отпадъците.
(3) Отчетните книги и документацията за
отпадъци се съхранява за срок от 5 години, включително след преустановяване на дейността.
(4) При закриване изцяло на дейностите на
всички инсталации и съоръжения на определена
площадка лицата по ал. 1 предават отчетните
книги в общинските администрации, които ги
съхраняват в сроковете по ал. 3.
(5) Лицата по ал. 1 предоставят при поискване от контролните органи по глава пета или
от предишен притежател на отпадъците документи, доказващи, че дейностите по управление
на отпадъците са извършени.
(6) Лицата по ал. 1 изготвят и представят
в Изпълнителната агенция по околна среда
(ИАОС) годишни отчети по отпадъците съгласно изискванията на този закон и наредбата
по чл. 48, ал. 1.
(7) Лицата, пускащи на пазара продукти,
след употребата на които се образуват масово
разпространени отпадъци, предоставят информация и водят отчетност съгласно наредбите
по чл. 13, ал. 1.
(8) Лицата по ал. 1 и 7 предоставят на контролните органи по глава пета при поискване
документите относно отчета и информацията
за дейността по управление на отпадъците.
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Чл. 45. (1) Изпълнителният директор на
ИАОС или оправомощено от него длъжностно
лице води публични регистри на:
1. разрешенията по чл. 67, в т.ч. на тези от
тях с прекратено действие;
2. лицата, които пускат на пазара батерии
и акумулатори, включително вградени в уреди
и моторни превозни средства;
3. лицата, които пускат на пазара ЕЕО;
4. лицата, които пускат на пазара минерални
или синтетични масла;
5. лицата, които пускат на пазара гуми;
6. лицата, извършващи дейности като търговец по § 1, т. 45 от допълнителните разпоредби
или като брокер по § 1, т. 5 от допълнителните
разпоредби;
7. регистрационните документи по чл. 78,
в т.ч. на тези от тях с прекратено действие;
8. лицата, които пускат на пазара полимерни
торбички;
9. площадките за дейности с ОЧЦМ, ИУЕЕО,
ИУМПС и НУБА.
(2) В регистрите по ал. 1 се вписват наймалко следните обстоятелства:
1. регистрационен номер, името на лицето,
съответно фирмата, ЕИК и адрес на управление;
2. лице за контакт, включително телефон,
факс и електронна поща;
3. адрес за кореспонденция, включващ пощенски код, населено място, име и номер на
улица/булевард и интернет адрес;
4. начин на изпълнение на задълженията по
чл. 14, ал. 2 от лицата по ал. 1, т. 2 – 5;
5. търговски марки, които лицата използват
в страната, в случаите по ал. 1, т. 2 – 5.
(3) В регистъра по ал. 1, т. 1 и 7 се вписват и:
1. номер на съответния документ по чл. 67
и 78, дата на издаване и компетентен орган;
2. адрес на площадките, на които се извършва дейността;
3. код на отпадъка съгласно наредбата по
чл. 3, ал. 1;
4. извършвана дейност с отпадъка по приложение № 1 или № 2.
(4) В регистъра по ал. 1, т. 2 се вписва и
съответният вид на батериите и акумулаторите,
които лицето пуска на пазара – портативни,
автомобилни, индустриални.
(5) В регистъра по ал. 1, т. 3 се вписват и
категории ЕЕО, които лицето пуска на пазара.
(6) В регистъра по ал. 1, т. 4 се вписват и
видове минерални и синтетични масла, които
лицето пуска на пазара.
(7) В регистъра по ал. 1, т. 6 се вписват и:
1. статут на лицето – търговец и/или брокер;
2. вид, код и наименование на отпадъка, с
който извършва дейност.
(8) Регистрите могат да се водят и поддържат и от съответните браншови организации
по споразумение с министъра на околната
среда и водите.
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Чл. 46. Министърът на вътрешните работи
води регистър на моторните превозни средства
с прекратена регистрация, предадени за разкомплектуване.
Чл. 47. (1) Лицата, пускащи на пазара продукти, след употребата на които се образуват
масово разпространени отпадъци, за които се
водят публични регистри по чл. 45, ал. 1, се
регистрират при условия и по ред, определени
в съответните наредби по чл. 13, ал. 1 и наредбата по чл. 59.
(2) Лицата, които притежават документ по
чл. 35, могат да извършват и дейности като
търговец и брокер по смисъла на този закон с
отпадъците, посочени в документа, без регистрация по чл. 104.
Чл. 48. (1) Министърът на околната среда и
водите определя с наредба реда и образците, по
които се предоставя информация за дейности
те по отпадъците, както и реда за водене на
публичните регистри по чл. 45, ал. 1.
(2) Информацията за дейностите по отпадъците задължително обхваща: количество,
свойства и произход на отпадъците, както и
други данни, определени с наредбата по ал. 1.
(3) Държавните органи, в т. ч. Националният
статистически институт, Агенция „Митници“,
Националната агенция за приходите, Главна дирекция „Охранителна полиция“, Изпълнителна
агенция „Автомобилна администрация“, Държавната агенция за метрологичен и технически
надзор и Комисията за защита на потребителите
предоставят информация на ИАОС съгласно
изискванията и в сроковете на наредбите по
ал. 1, чл. 13, ал. 1 и чл. 43.
(4) Задължени да предоставят информация на ИАОС са и всички юридически или
физически лица, осъществяващи дейности по
управление на отпадъците или от чиято дейност
се генерират отпадъци, включително лицата,
пускащи на пазара продукти, след употребата
на които се образуват масово разпространени
отпадъци.
(5) Агенция „Митници“ предоставя при
поискване на ИАОС информация за количествата на продукти с определени кодове по
Комбинираната номенклатура, Приложение I
към Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета
от 23 юли 1987 г. относно тарифната и статистическа номенклатура и Общата митническа
тарифа, наричан по-нататък „Регламент (ЕИО)
№ 2658/87“, и списък на лицата, осъществили
внос и/или износ на продуктите. Искането е
писмено и съдържа информация за продуктите
и техните кодове по Комбинираната номенклатура и периода, за който се отнася.
(6) Националната агенция за приходите предоставя при поискване на ИАОС информация за
количествата на продукти с определени кодове
по Комбинираната номенклатура, Приложение
I към Регламент (ЕИО) № 2658/87.
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(7) Информацията по ал. 3 – 5 служи само
за целите на този закон, като се предприемат
необходимите организационни и технически
мерки за това. До работа с такава информация
се допускат само лицата, подписали клетвена
декларация за опазване на тайната в случаите,
когато това се изисква със закон.
Раздел II
Планове и програми
Чл. 49. (1) Министърът на околната среда
и водите разработва и внася за приемане в
Министерския съвет Национален план за управление на отпадъците.
(2) При изготвяне на плана по ал. 1 се
вземат предвид общите принципи за опазване
на околната среда, като предпазни мерки и
устойчивост, техническа осъществимост и икономическа приложимост, опазване на ресурсите,
както и въздействието върху околната среда,
човешкото здраве, икономиката и обществото.
(3) Планът по ал. 1 съдържа анализ на
текущото състояние на управлението на отпадъците в Република България, мерките, които
трябва да се предприемат за подобряване на
съобразената с околната среда подготовка за
повторна употреба, рециклиране, оползотворяване и обезвреждане на отпадъци, както и
оценка на начина, по който планът ще подпомогне изпълнението на целите и прилагането
на разпоредбите на закона.
(4) Планът по ал. 1 включва:
1. анализ на състоянието и прогноза за вида,
количествата и източниците на отпадъците,
образувани на територията на страната, както
и за отпадъците, които е вероятно да бъдат
обект на трансграничен превоз от или до националната територия;
2. съществуващите схеми за събиране на отпадъци и основни инсталации и съоръжения за
обезвреждане и оползотворяване, включително
всякакви специални договорености за отработени масла, опасни отпадъци или потоци от
отпадъци, за които са регламентирани изисквания с този закон и подзаконовите нормативни
актове по прилагането му;
3. оценка на необходимостта от нови схеми
за събиране, закриване на съществуващи инсталации и съоръжения за отпадъци, допълнителна
инфраструктура от инсталации и съоръжения
за отпадъци, както и съотносимите към това
инвестиции;
4. информация за критериите, използвани за
определяне на местоположението и капацитета на основните инсталации и съоръжения за
обезвреждане или оползотворяване на отпадъци,
които се предвижда да бъдат изградени;
5. общи политики за управление на отпадъците, включително предвидени технологии
и методи за управление на отпадъците, и
специфични политики към определени групи
отпадъци, които изискват специално управление;
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6. мерки за подпомагане на повторната
употреба на продуктите и на дейности по подготовка за повторна употреба, по-специално
чрез насърчаване създаването на мрежи за
повторна употреба и поправки и подкрепата за
тях, използването на икономически инструменти, критерии за доставка, количествени цели
или други мерки;
7. мерки за насърчаване на висококачествено рециклиране чрез въвеждане на схеми за
разделно събиране на отпадъци, когато това
е технически, екологично и икономически
приложимо, за да се гарантират необходимите
стандарти за качество на съответните рециклиращи сектори;
8. организационни аспекти, свързани с управлението на отпадъци, включително описание
на разпределението на отговорностите между
централните и териториалните изпълнителни
органи, физическите и юридическите лица, които осъществяват управлението на отпадъците;
9. оценка на ползата и целесъобразността
от използването на икономически и други инструменти за решаване на различни проблеми в
областта на отпадъците, като се взема предвид
необходимостта от поддържане на гладкото
функциониране на пазара;
10. мерки за насърчаване на разделното събиране на биоотпадъците с цел компостиране
и анаеробно разграждане, както и за третиране
на биоотпадъците по начин, който осигурява
висока степен на защита на околната среда, в
т.ч. мерки за поетапно намаляване на количествата депонирани биоразградими отпадъци;
11. мерки за насърчаване прилагането на
варианти за управление на отпадъците, които
обезпечават най-благоприятните за околната
среда резултати като цяло, в съответствие с
йерархията за управление на отпадъците по
чл. 6, ал. 1;
12. използването на безопасни за околната
среда материали, произведени от биоотпадъци;
13. отделна глава за управлението на опаковките и отпадъците от опаковки, в т.ч. мерки
за предотвратяване и повторна употреба;
14. национална стратегия за ограничаване
на количествата биоразградими отпадъци,
обезвреждани в депа;
15. информация за замърсени в миналото
площадки за обезвреждане на отпадъци и мерки
за тяхното възстановяване;
16. мерки за прилагане на разяснителни
кампании и предоставяне на информация, насочена към широката общественост или към
специфични групи от потребители;
17. целите, етапите и сроковете за тяхното
постигане;
18. оценка на финансовите средства, необходими за осъществяване на плана;
19. координация с други планове и програми,
имащи връзка с дейността;
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20. система за отчет и контрол на изпълнението;
21. система за оценка на резултатите и за
актуализация на плана.
(5) Планът по ал. 1 предвижда мерки за
насърчаване разработването на продукти, за
да се намали въздействието им върху околната
среда и образуването на отпадъци в процеса
на производството и последващата употреба
на продуктите, както и за да се гарантира, че
оползотворяването и обезвреждането на продуктите, които са се превърнали в отпадъци, е
в съответствие с чл. 1, ал. 3 и чл. 6.
(6) Мерките по ал. 5 могат да насърчават
разработването, производството и пускането
на пазара на продукти, които са подходящи за
многократна употреба, които са технически
издръжливи и които, след като са се превърнали в отпадъци, са годни за целесъобразно и
безопасно оползотворяване и за обезвреждане, съобразено с изискванията за опазване на
околната среда.
(7) Планът по ал. 1 включва и мерки за
създаване на интегрирана и адекватна мрежа
от съоръжения и инсталации за обезвреждане
на отпадъците, както и на инсталации за оползотворяване на битови отпадъци:
1. чрез прилагане на най-добрите налични
техники;
2. в най-близките съоръжения/инсталации,
намиращи се до източника на образуване на
отпадъците, като се използват най-подходящите методи и технологии, осигуряващи висока
степен на защита на човешкото здраве и
околната среда.
(8) В съответствие с разпоредбите на чл. 30,
ал. 2 планът по ал. 1 предвижда мерки за
прилагане на системи за разделно събиране
най-малко на следните отпадъци: хартия и
картон, метали, пластмаси и стъкло, и мерки
за изпълнение на целите за повторна употреба,
рециклиране и оползотворяване на отпадъчни
материали по чл. 31 и 32.
(9) С плана по ал. 1 се определят регионите, включващи общините, които ползват общо
регионално депо и/или други съоръжения за
третиране на отпадъци.
(10) Планът по ал. 1 се изготвя за период
от най-малко 6 години.
(11) Министърът на околната среда и водите внася на всеки три години отчет пред
Министерския съвет за изпълнение на плана по
ал. 1 и доклад относно постигането на целите
за рециклиране на битови отпадъци по чл. 31,
ал. 1, т. 1 и за рециклиране и оползотворяване на материали от строителни отпадъци по
чл. 32, ал. 1. В случай на непостигане на посочените цели докладът посочва причините за
непостигане и мерките, които ще бъдат взети
за осигуряване на бъдещо изпълнение.
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Чл. 50. (1) Министърът на околната среда
и водите разработва и внася в Министерския
съвет програма за предотвратяване образуването на отпадъци.
(2) Програмата по ал. 1 е неразделна част
от Националния план за управление на отпадъците по чл. 49, ал. 1.
(3) Програмата по ал. 1 включва:
1. съществуващи мерки за предотвратяване
на образуването на отпадъци;
2. оценка на ползите от прилагане на
примерните мерки за предотвратяване по
приложение № 4 или от прилагане на други
подходящи мерки;
3. определяне на подходящи специфични
качествени или количествени контролни показатели, приети за наблюдение и оценка на
напредъка в изпълнението на мерките за предотвратяване на отпадъци;
4. индикатори за оценка на изпълнение на
мерките за предотвратяване образуването на
отпадъци.
Чл. 51. (1) Планът по чл. 49 и програмата
по чл. 50 се оценяват и отчитат най-малко на
всеки 6 години и се актуализират, когато това
е необходимо, и по целесъобразност.
(2) При разработването на плана по чл. 49 и
програмата по чл. 50 министърът на околната
среда и водите организира провеждането на
консултации със съответните заинтересовани
страни, държавната администрация, местните
власти и обществеността.
(3) Приетите окончателни план по чл. 49 и
програма по чл. 50 се публикуват на интернет
страницата на Министерството на околната
среда и водите.
Чл. 52. (1) Кметът на община разработва и
изпълнява програма за управление на отпадъците за територията на съответната община.
(2) Програмата е неразделна част от общинската програма за околна среда.
(3) Програмата по ал. 1:
1. се разработва и приема за период, който
следва да съвпада с периода на действие на
Националния план за управление на отпадъците;
2. се актуализира при промяна във фактическите и/или нормативните условия.
(4) Програмата се разработва в съответствие
със структурата, целите и предвижданията на
Националния план за управление на отпадъците.
(5) Програмата включва необходимите мерки за изпълнение на задълженията на кмета
на община и изискванията по глава втора,
раздел III.
(6) Кметовете на две или повече общини,
включени в регион по чл. 49, ал. 9, могат да
разработят обща програма за управление на
отпадъците, в случай че задълженията, отговорностите и мерките, засягащи отделните
общини, са ясно разграничени в програмата.
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(7) Програмата за управление на отпадъците се публикува на интернет страницата
на съответната община с цел осигуряване на
обществен достъп.
(8) Програмата се приема от общинския
съвет на съответната община, който контролира
изпълнението є.
(9) Кметът на общината информира ежегодно в срок до 31 март общинския съвет за
изпълнението на програмата през предходната
календарна година.
(10) Министърът на околната среда и водите
издава указания по разработване на програмите
по ал. 1.
Чл. 53. (1) Лицата по чл. 14, ал. 2, изпълняващи задълженията си индивидуално, и
организациите по оползотворяване разработват и изпълняват програми за управление на
отпадъците в съответствие с изискванията на
наредбите по чл. 13, ал. 1.
(2) При неизпълнение на задълженията и
целите по чл. 14, ал. 1 и чл. 15 програмите
по ал. 1 се актуализират по ред, определен в
наредбите по чл. 13, ал. 1.
Раздел III
Финансиране
Чл. 54. Разходите за събиране, предварително
съхраняване, третиране и транспортиране на
отпадъците са за сметка на:
1. първоначалния причинител на отпадъците
или настоящия, или предишния притежател на
отпадъците;
2. лицата, пускащи на пазара продукти, след
употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци, в случаите, определени
с този закон.
Чл. 55. (1) Когато причинителите на отпадъци
са неизвестни, разходите по възстановяването
на качествата на околната среда се поемат от
лицата, в чието държане се намират отпадъците.
(2) Всички разходи за възстановяване на
качествата на околната среда и за разкриване
на действителния причинител се възстановяват
от него.
Чл. 56. (1) Ежегодно със закона за държавния
бюджет на Република България по предложение на министъра на околната среда и водите
се определят целеви средства за изграждане
на съоръжения и инсталации за третиране на
битови, масово разпространени и опасни отпадъци, както и за почистване и рекултивация
на места, замърсени с отпадъци.
(2) Съоръжения и инсталации за третиране на
отпадъци, които са изградени или се изграждат
със средства, осигурени със закона за държавния бюджет на Република България или друго
национално или международно финансиране,
се използват съгласно мерките, предвидени в
плана за действие на Националния план за
управление на отпадъците по чл. 49, ал. 1.
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(3) Когато съоръженията и инсталациите не
се използват съгласно изискванията на ал. 2,
общините възстановяват средствата в държавния
бюджет или в ПУДООС.
Чл. 57. Разходите за дейности с битови
отпадъци и изпълнение на задълженията на
органите на местно самоуправление и местна администрация по глава втора, раздел III
от този закон се предвиждат по бюджета на
съответната община в размер, не по-малък от
планираните за съответната година приходи
от местни такси по чл. 6, ал. 1, буква „а“ от
Закона за местните данъци и такси.
Чл. 58. (1) В Предприятието за управление
на дейностите по опазване на околната среда
постъпват сумите от:
1. таксите по чл. 59;
2. глобите и имуществените санкции по
глава шеста – когато наказателните постановления са издадени от министъра на околната
среда и водите или от оправомощени от него
длъжностни лица.
(2) По бюджета на съответната община
постъпват сумите от глобите и имуществените
санкции по глава шеста – когато наказателните постановления са издадени от кмета на
общината.
(3) Средствата по ал. 1 и 2 се разходват за
проекти и обекти за управление на отпадъци.
Чл. 59. (1) Продуктова такса в размер и по
ред, определени с наредба на Министерския
съвет, се заплаща от:
1. лицата по чл. 14, ал. 1, пускащи на пазара
продукти, след чиято употребата се образуват
масово разпространени отпадъци, които не
изпълняват задължения и цели по реда на
чл. 14, ал. 2 за разделно събиране, повторна
употреба, рециклиране и/или оползотворяване
на отпадъците съгласно този закон и наредбите
по чл. 13, ал. 1;
2. лицата по чл. 14, ал. 2, т. 1, изпълняващи
задълженията си индивидуално, които не са
изпълнили цели по чл. 14, ал. 1;
3. организациите по оползотворяване, които
не са изпълнили цели за разделно събиране,
повторна употреба, рециклиране и/или оползотворяване на масово разпространени отпадъци
на задължените лица по чл. 14, ал. 2, т. 2,
членуващи в организацията;
4. лицата по чл. 14, ал. 2, т. 2, членуващи в
организация по оползотворяване, които не са
є заплатили уговореното възнаграждение и/
или не са є предоставили информация относно
количествата продукти, пуснати на пазара;
5. лицата по чл. 14, ал. 2, т. 2, членуващи
в организация по оползотворяване, в случаите
на отчетени по-малки количества продукти от
действително пуснатите на пазара за съответния
отчетен период.
(2) В случаите по ал. 1, т. 2 – 5 министърът
на околната среда и водите определя със заповед лицата, които заплащат продуктова такса.
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(3) Министърът на околната среда и водите
определя със заповед лицата, които не заплащат
продуктова такса при изпълнение на задълженията и целите по чл. 14, ал. 1.
(4) Дължимите суми за продуктова такса,
определени с влязла в сила заповед по ал. 2,
се събират принудително заедно с лихвите и
разноските от Националната агенция за приходите (НАП) по реда на Данъчно-осигурителния
процесуален кодекс.
(5) Събраните суми от НАП постъпват по
сметката, посочена в отправеното искане за
събирането им.
(6) В случаите по ал. 1, т. 2 и 3 организациите
и лицата, изпълняващи индивидуално задълженията си, не се освобождават от отговорност
за заплащане на продуктова такса, ако техен
подизпълнител не е изпълнил възложени му
задължения.
(7) Лицата, които пускат на пазара на територията на Република България полимерни
торбички, заплащат продуктова такса за полимерни торбички по ред и в размер, определени
с наредбата по ал. 1.
Раздел IV
Финансиране на обезвреждането на отпадъци
чрез депониране
Чл. 60. (1) За извършване на дейности по
обезвреждане на отпадъци чрез депониране
всеки собственик на депо предоставя обезпечение, покриващо бъдещи разходи за закриване
и следексплоатационни грижи на площадката
на депото.
(2) Обезпечението по ал. 1 може да бъде
под формата на:
1. месечни отчисления в банкова сметка за
чужди средства на РИОСВ, на чиято територия
се намира депото, или
2. месечни отчисления в банкова сметка
със специално предназначение, блокирана за
периода до приключване и приемане на мерките
по закриване и следексплоатационни грижи на
площадката на депото, с изключение на случаите, когато е разрешено тяхното ползване по
реда на чл. 62, или
3. банкова гаранция в полза на съответната
РИОСВ, на чиято територия се намира депото.
(3) Когато собственик на депото е община
или бюджетно предприятие, обезпечението по
ал. 1 е под формата на месечни отчисления по
ал. 2, т. 1 или 2.
(4) Отчисленията по ал. 2, т. 1 и 2 се определят в левове за един тон депониран отпадък.
(5) Размерът на отчисленията за един тон
депониран отпадък се актуализира на всеки
три години.
(6) Дължимите суми за невнесени отчисления по ал. 2, т. 1 или 2 се определят с акт за
установяване на публично държавно вземане,
издаден по реда на чл. 166 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс от директора на
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РИОСВ, на чиято територия се намира депото.
Актът се съставя въз основа на документи,
определени с наредбата по чл. 43, ал. 2.
(7) Невнесените отчисления по ал. 2, т. 1
или 2 след влизане в сила на акта за установяване на публично държавно вземане по ал. 6
се събират принудително заедно с лихвите и
разноските от НАП по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.
(8) Събраните суми от НАП постъпват по
сметката, посочена в отправеното искане за
събирането им.
(9) Редът и начинът за определяне размера и
предоставянето на обезпеченията, разходването
на средствата от отчисленията и случаите, в
които РИОСВ има право да иска усвояване на
банковата гаранция, се определят с наредбата
по чл. 43, ал. 2.
(10) С наредбата по чл. 43, ал. 2 се определя
и минималният размер на обезпеченията за
закриване и следексплоатационни грижи на
депата за отпадъци.
Чл. 61. (1) Банковата сметка по чл. 60, ал. 2,
т. 2 се открива от собственика на депото в избрана от него търговска банка по чл. 2, ал. 5 от
Закона за кредитните институции, лицензирана
да извършва гаранционни сделки, набраните
средства, по която могат да се разходват само
с разрешение на съответната РИОСВ, на чиято територия се намира депото. Ежемесечно
собственикът на депото представя на директора
на РИОСВ извлечение от сметката, което е
заверено от обслужващата банка.
(2) Обезпеченията по чл. 60, ал. 2 не подлежат на принудително изпълнение.
(3) Банковата гаранция по чл. 60, ал. 2, т. 3
е безусловна и неотменяема и се предоставя
за едногодишен период, като остава валидна
до приключване и приемане на мерките по
закриване и следексплоатационни грижи на
площадката на депото.
(4) Банката гарант се задължава неотменно,
безусловно и при отправено първо писмено
поискване от директора на РИОСВ да преведе
сумата по банковата гаранция в полза на и по
сметка на РИОСВ.
(5) Размерът на банковата гаранция по чл. 60,
ал. 2, т. 3 не може да бъде по-малък от сумата
на отчисленията по чл. 60, ал. 2, т. 1 или 2,
изчислени на годишна база и дължими кумулативно за периода на действие на гаранцията.
(6) До приключване и приемане на мерките
по закриване и следексплоатационни грижи
на площадката на депото банковата гаранция
периодично се продължава или подновява
минимум един месец преди изтичане периода
на действието є по ал. 3, като по време на
експлоатацията на депото размерът на обезпечението на подновената банкова гаранция се
определя в съответствие с ал. 5.
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(7) В случай че банковата гаранция не бъде
продължена или подновена в срока по ал. 6, тя
се усвоява от директора на РИОСВ, който издава заповед за преустановяване експлоатацията
на депото до предоставяне от собственика на
депото на обезпечение по чл. 60, ал. 1.
(8) Банковата гаранция по чл. 60, ал. 2, т. 3
се усвоява от директора на РИОСВ в случай
на установено неизпълнение на дейностите по
закриване на депото, в резултат на което е
настъпило забавяне с повече от две години на
изпълнението на плана за закриване.
(9) След приключване и приемане на мерките по закриване и рекултивация на депото
размерът на банковата гаранция се намалява до
размера на разходите за следексплоатационни
грижи на площадката с писмено съгласие на
директора на РИОСВ.
Чл. 62. (1) За изпълнение на задължението
си по закриване и следексплоатационни грижи
на площадката на депото или на участък или
клетка от него при наличие на необходимите
условия за закриване съгласно наредбата по
чл. 43, ал. 1 собственикът на депото подава
заявление до директора на съответната РИОСВ
за разходване на сумите от сметката по чл. 60,
ал. 2, т. 1 или 2.
(2) В срок до три месеца от преустановяване
експлоатацията на депото собственикът започва
извършването на дейностите по закриване на
депото в съответствие с плана за закриване
на депото.
Чл. 63. (1) Собствениците на депа за инертни отпадъци се освобождават от задълженията
по чл. 60.
(2) Изискванията на чл. 60 не се прилагат
за депа за отпадъци, в които съвместно се депонират минни отпадъци по смисъла на Закона
за подземните богатства и отпадъци по чл. 2,
ал. 1, когато:
1. количеството на депонираните или предвидените за депониране минни отпадъци е
преобладаващо, и
2. за изпълнението на дейностите по закриване и следексплоатационни грижи на площадката
на депото се осигурява финансово обезпечение
по реда на Закона за подземните богатства.
Чл. 64. (1) За обезвреждане на отпадъци на
регионално или общинско депо за неопасни
отпадъци и на депа за строителни отпадъци се
правят отчисления в размер и по ред, определени с наредбата по чл. 43, ал. 2.
(2) Отчисленията по ал. 1 имат за цел да
се намали количеството на депонираните отпадъци и да се насърчи тяхното рециклиране
и оползотворяване.
(3) Отчисленията се определят в левове за
един тон депонирани отпадъци и се превеждат
от собственика на депото ежемесечно по банкова сметка за чужди средства на РИОСВ, на
чиято територия се намира депото.
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(4) Натрупаните средства по ал. 1 се разходват за дейности по изграждане на нови съоръжения за третиране на битови и строителни
отпадъци, осигуряващи изпълнение от общините
на изискванията на закона и подзаконовите нормативни актове по прилагането му. Средствата
могат да бъдат разходвани за извършването на
последващи разходи, свързани с изградените
съоръжения и инсталации за оползотворяване
на битови отпадъци.
(5) Размерът на отчисленията за битови
отпадъци се намалява, когато целите в съответния регион по чл. 49, ал. 9 са изпълнени
от общините в съответствие с решението по
чл. 26, ал. 1, т. 6, както следва:
1. с 50 на сто за целите за повторна употреба
и рециклиране по чл. 31, ал. 1, т. 1;
2. с 50 на сто за целите за ограничаване
на количествата депонирани битови биоразградими отпадъци, определени с наредбата по
чл. 43, ал. 5.
(6) Намаленията в размера на отчисленията
по ал. 5 се прилагат независимо едно от друго.
(7) В случай че се установи предоставяне
на невярна информация за намаление на размера на отчисленията по ал. 5, задължените
лица заплащат отчисленията в двоен размер
за съответния период, през който е използвана
информацията.
(8) Дължимите суми за невнесени отчисления по ал. 3 се определят с акт за установяване на публично държавно вземане, издаден
по реда на чл. 166 от Данъчно-осигурителния
процесуален кодекс от директора на РИОСВ,
на чиято територия се намира депото. Актът се
съставя въз основа на документи, определени
с наредбата по чл. 43, ал. 2.
(9) Невнесените отчисления по ал. 3 след
влизане в сила на акта за установяване на публично държавно вземане по ал. 8 се събират
принудително заедно с лихвите и разноските
от НАП по реда на Данъчно-осигурителния
процесуален кодекс.
(10) Събраните суми от НАП постъпват по
сметката, посочена в отправеното искане за
събирането им.
Чл. 65. (1) Отчисленията по чл. 60, ал. 2 и
чл. 64, ал. 1, когато се правят за битови отпадъци от общини, са елементи от разходите
по чл. 66, ал. 1, т. 3 от Закона за местните
данъци и такси.
(2) Министърът на финансите дава указания
относно реда и начина на събиране, разходване,
планиране и отчитане от бюджетните предприятия на средствата по раздел ІІІ и този раздел.
Чл. 66. Изискванията на този раздел не се
прилагат за депа за отпадъци, които са включени
в програмите за отстраняване на екологични
щети в съответствие със Закона за опазване на
околната среда и подзаконовите нормативни
актове по прилагането му.
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РАЗРЕШАВАНЕ И КОНТРОЛ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОТПАДЪЦИТЕ
Раздел I
Разрешения за дейности с отпадъци
Чл. 67. (1) Разрешение за извършване на
дейности по третиране на отпадъци се издава
от директора на РИОСВ, на чиято територия
се извършват дейностите.
(2) За извършване на дейности по третиране на отпадъци на площадки, разположени
на територията на две или повече РИОСВ,
разрешенията се издават от директора на всяка
РИОСВ поотделно за площадките на територията на съответната инспекция.
(3) Разрешението по ал. 1 се издава по
образец, утвърден от министъра на околната
среда и водите.
(4) Разрешение по ал. 1 се издава на лица,
регистрирани като търговци по смисъла на
българското или по националното си законодателство, на държавни и общински предприятия, сдружения на общини, кооперации
и бюджетни предприятия по смисъла на § 1,
т. 1 от допълнителните разпоредби на Закона
за счетоводството, които отговарят на изискванията на този закон.
Чл. 68. (1) За издаване на разрешение по
чл. 67 лицата по чл. 67, ал. 4 подават заявление,
в което се посочват:
1. седалище и адрес на управление и единен
идентификационен код;
2. местонахождението на площадките за
третиране на отпадъците;
3. видът (кодът и наименованието), количеството и произходът на отпадъците, които
ще се третират;
4. дейностите по третиране на отпадъците,
за които се кандидатства, и техният код;
5. методите и технологиите, които ще се
прилагат;
6. съоръженията и инсталациите, които ще
се ползват, както и техният капацитет;
7. мерките за безопасност и превантивните
мерки, които ще се предприемат;
8. категориите ЕЕО, уреди или видовете
батерии и акумулатори съгласно съответните
наредби по чл. 13, ал. 1, когато се кандидатства
за разрешение за извършване на дейности с
ИУЕЕО или НУБА;
9. номерът на постановено решение по
оценка на въздействието върху околната среда
(ОВОС) или решение, с което е преценено да
не се извършва ОВОС по реда на Закона за
опазване на околната среда, и/или решение по
оценка за съвместимост по реда на чл. 31 от
Закона за биологичното разнообразие, когато
се изискват за дейността или свързаните с
дейността намерения и обекти.
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(2) Заявлението по ал. 1 се подава до компетентния орган по чл. 67 на хартиен и технически
носител или по електронен път.
(3) Заявлението по ал. 1, както и заявленията по чл. 72, ал. 3, т. 2 и чл. 73, ал. 3 се
подават по образци, утвърдени от министъра
на околната среда и водите.
Чл. 69. (1) Към заявлението по чл. 68 се
прилагат:
1. документ за платена такса;
2. документ за правния статут на чуждестранно лице, издаден в съответствие с националното
законодателство на заявителя, до три месеца
преди подаване на заявлението;
3. удостоверение по чл. 87, ал. 6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс за липса
на задължения;
4. описание на метода за третиране на отпадъците;
5. проект за рекултивация, мерки и технологии за закриване и за следексплоатационни
дейности на площадките за третиране на отпадъци в случаите, когато е приложимо;
6. хигиенно заключение за спазване на
изискванията на наредбата по чл. 43, ал. 3,
издадено от регионална здравна инспекция
(РЗИ) – за лицата, извършващи дейности с
опасни отпадъци от хуманната медицина или
свързана с тях изследователска дейност на
територията на съответната инспекция, или
от министъра на здравеопазването – когато
дейностите се извършват на териториите на
повече от една РЗИ;
7. декларация от заявителя, че не е свързано
лице по смисъла на този закон с лице, на което е отнето разрешението или му е отказано
издаването или изменението на разрешение
преди изтичането на една година от отнемането
или отказа;
8. план за собствен мониторинг и контрол
на депа за отпадъци, на инсталации за изгаряне на отпадъци и на инсталации за съвместно
изгаряне на отпадъци;
9. оригинал или заверено от компетентен
орган копие – извадка от влязъл в сила подробен
устройствен план, а в случаите по чл. 38, ал. 1
и оригинал или заверено от компетентния орган
копие – извадка от действащ устройствен план
или друг удостоверителен документ, в който е
посочено разположението на конкретния имот,
доказващ, че площадката отговаря на изискванията на чл. 38, ал. 1;
10. заверено копие на документ за собственост или на договор за наем, придружен с
удостоверителен документ за собственост на
имота, издаден от компетентните служби, на
чиято територия е площадката, съдържащ данни
за адреса на обекта, имота, планоснимачния
номер и други описателни данни, когато имотът
е извън регулация;
11. документ за определен размер на отчисленията за един тон депониран отпадък и
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формата на предоставяне на обезпечението
съгласно чл. 60 за дейност по обезвреждане
на опасни и/или неопасни отпадъци чрез
депониране;
12. банкова гаранция по чл. 60, ал. 2, т. 3
в случаите, когато заявителят е избрал тази
форма на обезпечение при кандидатстване
за дейност по обезвреждане на опасни и/или
неопасни отпадъци чрез депониране;
13. доказателства за достигната степен на
енергийна ефективност за инсталациите за изгаряне на твърди битови отпадъци в случаите,
когато заявителят кандидатства за дейности по
оползотворяване, обозначена с код R1;
14. оценка за прилагане на най-добрите
налични техники в случаите, когато заявителят кандидатства за дейности по смесване на
опасни отпадъци по чл. 8, ал. 3, т. 3 и/или за
дейности по т. 13.
(2) Към заявлението по чл. 68 лицата,
извършващи дейности с ОЧЦМ, представят
банкова гаранция в размер 25 000 лв. и допълнително по 5000 лв. за всяка площадка, на която
се предвижда да бъде извършвана дейността.
(3) Банковата гаранция по ал. 2 е безусловна
и неотменяема и се издава от банка по чл. 2,
ал. 5 от Закона за кредитните институции.
(4) Банковата гаранция по ал. 2 се издава
в полза на Министерството на околната среда
и водите и се усвоява при:
1. отнемане на разрешението – в пълен
размер;
2. наложена имуществена санкция с влязло в
сила наказателно постановление, която не е заплатена доброволно – до размера на вземането;
3. установено по съответния ред нарушение
при предаване на отпадъци в несъответствие
с изискванията по чл. 39, ал. 1 и 2 и/или заличаване на площадката по чл. 75, ал. 3 – до
размера на банковата гаранция, предоставена
за съответната площадка.
(5) Чрез банковата гаранция банката гарант
се задължава при първо писмено поискване от
министъра на околната среда и водите да преведе сумата по банковата гаранция по сметка
на Министерството на околната среда и водите.
(6) Банковата гаранция по ал. 2 се предоставя
за едногодишен период, като се продължава или
подновява всяка следваща година през периода
на действие на разрешението, минимум един
месец преди изтичане срока на действието є,
като остава валидна най-малко 60 дни след
прекратяване на дейността.
(7) Когато заявителят е чуждестранно лице,
документът по ал. 1, т. 2 се представя и в официален превод, а документите по ал. 1, т. 4 и 5,
които са на чужд език, се представят в превод
на български език.
(8) Органът по чл. 67 може еднократно да
изисква от заявителя отстраняване на нередовности и/или предоставяне на допълнителна
информация към заявлението, когато това е
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необходимо за изясняване на фактите и обстоятелствата и/или с цел отстраняване на
нередовностите.
(9) В случаите по ал. 8 органът по чл. 67
уведомява заявителя в срок до 15 дни от постъпване на заявлението.
(10) В срок до два месеца от уведомяването
по ал. 9 заявителят отстранява нередовностите
или предоставя допълнителната информация.
Чл. 70. (1) Органът по чл. 67 преценява
съответствието на заявлението и съпътстващата
го документация с изискванията на този закон.
(2) За издаване на разрешение за дейности
по третиране на отпадъци компетентният орган
или оправомощено от него длъжностно лице
извършва проверка на площадката, което се
удостоверява с протокол за проверката.
(3) В срок до 15 дни от подаване на заявление
за издаване на разрешение за извършване на
дейности по изгаряне или съвместно изгаряне
на отпадъци, което отговаря на изискванията
на закона, или от отстраняването на нередовности и/или предоставянето на допълнителната
информация в случаите по чл. 69, ал. 9 компетентният орган по чл. 67 съвместно с общините
оповестява и осигурява в продължение на един
месец при равнопоставеност обществен достъп
до заявлението.
Чл. 71. (1) Компетентният орган по чл. 67
се произнася с решение в срок до два месеца
от получаване на заявлението или от отстраняване на нередовностите и/или предоставянето
на допълнителната информация, или от изтичането на едномесечния срок по чл. 70, ал. 3,
като издава или мотивирано отказва издаването
на разрешение.
(2) В решението по ал. 1 компетентният
орган определя условия за извършване на
дейностите по отпадъците с цел съответствието
им с изискванията на закона.
(3) Компетентният орган отказва издаване
на разрешение, когато:
1. заявлението и/или приложените към
него документи не отговарят на нормативните
изисквания;
2. заявителят е извършил за период от три
години административни нарушения, за които
е бил наказван два или повече пъти с влязло
в сила наказателно постановление по реда на
глава шеста, раздел II;
3. заявителят си е послужил с неверни данни;
4. не е представена банкова гаранция, отговаряща на изискванията на закона, в случаите,
когато такава се изисква;
5. площадката и дейностите, които ще се
извършват на нея, не отговарят на изискванията
на чл. 38, ал. 1 или на минималните изисквания
на наредбите по чл. 13, ал. 1 и чл. 43;
6. заявителят не е отстранил указаните му
нередовности или не е предоставил допълнителната информация в срок;
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7. на заявителя е отказано издаването или
му е отнето разрешението преди изтичането на
една година от влизането в сила на заповедта
за отказа или отнемането, или е свързано лице
с лице, на което е отказано издаването или му
е отнето разрешение в посочения срок.
Чл. 72. (1) Разрешението по чл. 67 e безсрочно.
(2) Регионалните инспекции по околната
среда и водите най-малко веднъж годишно
проверяват лицата, притежаващи разрешение
по чл. 67, за установяване съответствието на
условията по управление на отпадъците с тези
в издаденото разрешение и за спазване на изискванията на настоящия закон и подзаконовите
нормативни актове по прилагането му.
(3) Издаденото разрешение за дейности с
отпадъци прекратява своето действие със:
1. отнемането му;
2. издаването на решение на компетентния
орган по заявление от притежателя на разрешението, с което се иска прекратяване на
дейността.
(4) След прекратяване действието на разрешението РИОСВ, на чиято територия се намира
площадката, контролира изпълнението на условията, свързани с безопасното ликвидиране на
дейността и възстановяването (рекултивацията)
на терена, като извършва проверка на място
и съставя констативен протокол.
Чл. 73. (1) Издаденото разрешение се изменя
и/или допълва от компетентния орган при:
1. промяна на нормативните изисквания,
свързани с разрешението;
2. предстоящи промени в суровините или в
технологичните процеси, в резултат на които
ще настъпят изменения в количеството и вида
на отпадъците;
3. необходимост от допълването му с нови
данни, дейности, площадки или условия, при
които ще се развиват дейностите;
4. правоприемство по Търговския закон в
случаите по чл. 74, ал. 2;
5. заличаване на площадка в случаите по
чл. 75, ал. 3.
(2) В двумесечен срок от настъпване на промяната по ал. 1, т. 1 лицето подава на хартиен
и технически носител или по електронен път
заявление за изменение и/или допълнение на
разрешението заедно със съответните документи
по чл. 68 и/или 69, удостоверяващи промяната
и документите по чл. 69, ал. 1, т. 1 и 3.
(3) В случаите по ал. 1, т. 2 и 3 лицата
подават на хартиен и технически носител или
по електронен път заявление за изменение и/
или допълване на разрешението заедно със
съответните документи по чл. 68 и/или 69, удостоверяващи промяната, документите по чл. 69,
ал. 1, т. 1 и 3, а лицата, извършващи дейности
с ОЧЦМ, и банкова гаранция по чл. 69, ал. 3
от 5000 лв. за всяка нова площадка.
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(4) Органът по ал. 1 прилага при необходимост чл. 69, ал. 8 – 10 и се произнася по
заявлението с решение в едномесечен срок.
(5) Компетентният орган отказва да измени
и/или допълни разрешението в случаите по
чл. 71, ал. 3, както и при неизпълнение на
условията в разрешението.
Чл. 74. (1) На едно лице се издава едно
разрешение за всички дейности по третиране
на отпадъци на територията на една РИОСВ,
независимо от броя на площадките.
(2) Правата по издадените разрешения или
откритата процедура по издаването им не
могат да се прехвърлят и/или преотстъпват. В
случаите на правоприемство правата по разрешението преминават върху правоприемника
след писмено уведомяване на компетентния
орган, който отразява служебно промяната
чрез издаване на решение за изменение на
разрешението в срок от 14 дни от датата на
уведомяване за промяната.
(3) Не се допуска извършване на дейности
с отпадъци чрез упълномощаване освен в случаите, когато притежателят на разрешението се
представлява от упълномощен негов служител,
назначен с трудов договор.
(4) Компетентният орган по чл. 67 издава
дубликат на разрешение, което е изгубено,
откраднато или унищожено, въз основа на
заявление от притежателя на разрешението.
(5) Органът по ал. 4 отказва издаването на
дубликат на разрешение, когато заявителят си
е послужил с неверни данни или разрешението
е отнето.
(6) За една площадка се издават толкова
разрешения, колкото са лицата, извършващи
дейности с отпадъци върху нейната територия.
Чл. 75. (1) Компетентният орган по чл. 67
отнема издаденото разрешение, когато:
1. са представени неверни сведения в документи, послужили за издаване на разрешението;
2. за период от три години са извършени
административни нарушения, за които лицето
е било наказвано два пъти с влязло в сила
наказателно постановление по реда на глава
шеста, раздел II;
3. се застрашава човешкото здраве и/или
се уврежда или замърсява околната среда над
допустимите норми;
4. се извършват дейности с ОЧЦМ без документи за произход по чл. 39, ал. 4 или без
писмен договор за предаването им или изброените документи съдържат неверни сведения;
5. се извършват дейности с отпадъци на
площадка, която не е вписана в разрешението
или не отговаря на изискванията на чл. 38 за
дейностите с ОЧЦМ, отпадъци от метални
опаковки, ИУЕЕО, НУБА и/или ИУМПС;
6. притежателят на разрешението изхвърля опасни отпадъци на неразрешени за това
места;
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7. не е започнало извършването на дейности
те, посочени в разрешението, в срок от три
години след неговото издаване;
8. повторно не е изпълнено предписание на
компетентните органи във връзка със:
а) неизпълнение на условия, определени в
разрешението;
б) воденето на отчетност на отпадъците в
съответствие с изискванията на този закон или
наредбите по чл. 48, ал. 1 или чл. 13, ал. 1;
в) несъответствие на документите по чл. 39,
ал. 4 с изискванията на този закон.
(2) Компетентният орган по чл. 67 отнема
издаденото разрешение, когато се установи
повторно, че в нарушение на този закон:
1. се извършва предаване на отпадъци на
лица, които не притежават разрешение, комплексно разрешително или регистрационен
документ по чл. 35 или изброените документи
не съдържат съответния код на предадения
отпадък;
2. се извършват дейности с отпадъци извън
посочените в разрешението;
3. разплащанията по сделки с ОЧЦМ се
извършват в нарушение на изискванията на
чл. 38, ал. 4.
(3) При установено нарушение на изискванията на чл. 39, ал. 5, 6 и 7 на определена
площадка компетентният орган с мотивирано
решение преустановява дейността на площадката и изменя издаденото разрешение, като
заличава площадката.
(4) При отнемане на разрешението по ал. 1
нарушителят няма право да подава заявление
за издаване на ново разрешение за срок една
година от датата на отнемането му.
Чл. 76. (1) Решенията на компетентния
орган се съобщават писмено на заявителите в
7-дневен срок от издаването им.
(2) Органът, издал разрешението за дейности
по отпадъци, информира чрез интернет страницата си и по друг подходящ начин обществеността за всяко издадено разрешение, както
и за направените изменения и/или допълнения
на издадените разрешения в срок до 10 дни от
датата на издаването им.
Чл. 77. (1) Издаденото разрешение, решението за неговото изменение и/или допълнение,
отказът да се издаде, измени и/или допълни
разрешението, отнемането, както и решението за заличаване на площадка могат да се
обжалват по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
(2) Обжалването по ал. 1 не спира изпълнението на обжалвания акт.
Раздел II
Регистрация за дейности с отпадъци
Чл. 78. (1) Регистрация по чл. 35, ал. 3 се
извършва на лица, регистрирани като търгов
ци по българското или по националното си
законодателство, на държавни и общински
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предприятия, сдружения на общини, кооперации и бюджетни предприятия по смисъла
на § 1, т. 1 от допълнителните разпоредби на
Закона за счетоводството, които отговарят на
изискванията на този закон.
(2) Регистрацията по ал. 1 е безсрочна.
(3) За извършване на регистрацията лицата
по ал. 1 подават заявление по образец, утвърден
от министъра на околната среда и водите, в
което се посочват:
1. единен идентификационен код, седалище
и адрес на управление;
2. лице за контакт, включително телефон,
факс и електронна поща;
3. вид (код и наименование), количество и
произход на отпадъка;
4. извършвана дейност с отпадъка по приложение № 1 към § 1, т. 11 от допълнителните
разпоредби и/или приложение № 2 към § 1,
т. 13 от допълнителните разпоредби;
5. начин на транспортиране на отпадъка;
6. метод на третиране;
7. номерът на постановено решение по
ОВОС или решение, с което е преценено да
не се извършва ОВОС по реда на Закона за
опазване на околната среда и/или решение по
оценка за съвместимост по реда на чл. 31 от
Закона за биологичното разнообразие, когато
се изискват за дейността или свързаните с
дейността намерения и обекти.
(4) Към заявлението се прилагат:
1. документ за правния статут на чуждестранно лице, издаден в съответствие с националното
законодателство на заявителя, до три месеца
преди подаване на заявлението;
2. удостоверение по чл. 87, ал. 6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс за липса
на задължения;
3. заверено копие на документ за собственост
или на договор за наем, придружен с удостоверителен документ за собственост на имота,
издаден от компетентните органи, на чиято
територия е площадката, съдържащ данни за
адреса на обекта, имота, планоснимачния номер и други описателни данни, когато имотът
е извън регулация;
4. документ за платена такса.
(5) Заявлението, заедно със съпътстващата
го документация, се подават на хартиен и технически носител или по електронен път до:
1. директора на РИОСВ, на чиято територия
се извършват дейностите с отпадъци;
2. директора на РИОСВ, на чиято територия
е седалището на заявителя, в случай че се заявяват дейности по събиране и транспортиране
на отпадъци;
3. директора на РИОСВ – София, в случай
че се заявяват дейности по събиране и транспортиране на отпадъци, когато заявителят е
чуждестранно лице.
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(6) В случай че заявителят извършва дейности, за които се изисква регистрация на
територията на различни РИОСВ, заявленията се подават до директора на всяка РИОСВ
поотделно.
(7) При нередовности в представените документи по ал. 3 или 4 компетентният орган
по ал. 5 уведомява писмено заявителя в срок
до 14 дни от постъпване на заявлението за
нередовностите и/или изисква допълнителна
информация.
(8) В срок до един месец от уведомяването
по ал. 7 заявителят отстранява нередовностите
и/или предоставя допълнителната информация.
(9) Регистрацията се извършва от компетентния орган по ал. 5 в 14-дневен срок от датата
на подаване на заявлението или отстраняване
на нередовностите, и/или предоставяне на допълнителната информация, и се удостоверява с
регистрационен документ, издаден в този срок.
(10) Компетентният орган отказва с мотивирано решение в срока по ал. 9 извършването
на регистрацията при:
1. неспазване изискванията на този закон
и/или подзаконовите нормативни актове по
прилагането му;
2. неотстраняване на нередовностите в
представените документи по ал. 3 или 4 и/или
непредоставяне на изисканата информация в
определения срок.
(11) Решението по ал. 10 подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния
кодекс.
Чл. 79. (1) Изменения и допълнения в регистрационния документ се извършват от органа,
който го е издал, въз основа на заявление,
подадено на хартиен и технически носител
или по електронен път, към което се прилагат
документите, удостоверяващи промяната и тези
по чл. 78, ал. 4, т. 2 и 4.
(2) В случаите по чл. 78, ал. 3, т. 3 – 6 и
ал. 4, т. 3 лицата подават заявление за изменение и/или допълнение на регистрационния
документ, а в случаите по чл. 78, ал. 3, т. 1, 2
и 7 заявлението се подава в едномесечен срок
от настъпването на промяната.
(3) Заявлението се разглежда по реда на
чл. 78, като се издава регистрационен документ
със съответните промени, за което се уведомява
изпълнителният директор на ИАОС.
Чл. 80. (1) Регистрацията по чл. 78, ал. 1
се прекратява:
1. по заявление на заинтересованото лице,
подадено не по-късно от един месец след преустановяване на дейността;
2. в случай на две нарушения на изисквания
на настоящия закон или на подзаконовите нормативни актове по прилагането му, установени
с влезли в сила наказателни постановления за
период от три години.
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(2) В случаите по ал. 1 компетентният орган прекратява регистрацията с мотивирано
решение, за което уведомява изпълнителния
директор на ИАОС. С решението се прекратява
и действието на регистрационния документ.
(3) Решението по ал. 2 подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния
кодекс.
(4) Обжалването на решението по ал. 2 не
спира неговото изпълнение.
Раздел III
Разрешение на организация по оползотворяване
и за индивидуално изпълнение
Чл. 81. (1) Разрешения на организация по
оползотворяване и за индивидуално изпълнение
на задълженията по чл. 14, ал. 1 и наредбите
по чл. 13, ал. 1 се издават от министъра на
околната среда и водите или от оправомощено
от него длъжностно лице.
(2) За издаване на разрешение лицата подават заявление по образец до компетентния
орган по ал. 1.
(3) Образецът на заявлението по ал. 2 се
утвърждава със заповед на министъра на околната среда и водите.
(4) Организацията по оползотворяване и
лицето, изпълняващо задълженията си индивидуално, прилагат към заявлението по ал. 2
следните документи:
1. документ за правния статут на чуждестранно лице, издаден в съответствие с националното
законодателство на заявителя, до три месеца
преди подаване на заявлението;
2. удостоверение по чл. 87, ал. 6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс за липса
на задължения;
3. сключени предварителни писмени договори с лица, притежаващи разрешение, комплексно разрешително или регистрационен документ
по чл. 35 за събиране и транспортиране на
отпадъци, и с общини, чрез които се осигурява
изпълнението на задълженията по този закон
и наредбите по чл. 13, ал. 1;
4. сключени предварителни писмени договори с лица, притежаващи разрешение, комплексно разрешително или регистрационен
документ по чл. 35 за рециклиране и/или оползотворяване на отпадъците, в т.ч. подготовка
за оползотворяване, чрез които се осигурява
изпълнението на задълженията на членовете
на организацията по оползотворяване по този
закон и наредбите по чл. 13, ал. 1;
5. документ за платена такса;
6. учредителен акт на организацията по
оползотворяване;
7. нотариално заверена от заявителя декларация, че не е свързано лице по смисъла на
този закон с лице, на което е отнето разрешението или му е отказано издаването на такова
разрешение, преди изтичането на една година
от отнемането или отказа;
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8. проект на договор между организацията
по оползотворяване и нейните членове;
9. безусловна и неотменяема банкова гаранция за гарантиране постигане на целите
за разделно събиране, повторна употреба,
рециклиране и/или оползотворяване на масово разпространени отпадъци, за създаване на
система по чл. 15 и обхващане на населението
в нея;
10. проект на програма по чл. 53.
(5) Лицата по чл. 14, ал. 1, изпълняващи
задълженията си индивидуално, прилагат към
заявлението по ал. 2 документите по ал. 4,
т. 1 – 5, 9 и 10.
(6) Заявлението и програмата по чл. 53, ал. 1
се подават на хартиен и електронен носител.
Чл. 82. (1) Размерът на банковата гаранция
по чл. 81, ал. 4, т. 9 е:
1. за организациите за оползотворяване на отпадъци от опаковки, ИУМПС и
ИУЕЕО – 1 000 000 лв.;
2. за организациите за оползотворяване на
отработени масла – 500 000 лв.;
3. за организациите за оползотворяване на
НУБА и излезли от употреба гуми – 100 000 лв.;
4. за лицата, които изпълняват задълженията
си индивидуално – 200 000 лв.
(2) Банковата гаранция е безусловна и неотменяема и се издава от търговска банка със
съдебна регистрация в Република България,
която притежава лиценз от Българската народна банка за извършване на гаранционни или
банкови сделки и спесимени на длъжностните
лица, които имат право да задължават съответната банка с гаранции до посочен размер.
(3) Банковата гаранция се издава в полза
на министъра на околната среда и водите и се
усвоява в следните случаи:
1. при отнемане на разрешението – в пълен
размер;
2. при неизпълнение на една или повече от
целите по чл. 14, ал. 1, до размера на дължимите такси по чл. 59, ал. 1, т. 2 и 3;
3. при неизпълнение на задълженията за
обхванато население в системите за разделно
събиране, повторна употреба, рециклиране или
оползотворяване, определени с наредбите по
чл. 13, ал. 1, пропорционално на установеното
неизпълнение в проценти.
(4) Банковата гаранция по ал. 2 се предоставя за едногодишен период, като периодично се
продължава и подновява всяка следваща година
през периода на действие на разрешението, минимум един месец преди изтичането на срока
на действието є, като остава валидна най-малко
60 дни след прекратяване на дейността.
(5) Чрез банковата гаранция банката гарант
се задължава при първо писмено поискване от
Министерството на околната среда и водите
да преведе сумата по банковата гаранция по
сметка на Министерството на околната среда
и водите.
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(6) Банковата гаранция се усвоява независимо от обжалването на заповедта по чл. 59, ал. 2.
(7) Размерът на дължимите такси по чл. 59,
ал. 1, т. 2 и 3 се намалява със сумата на средствата от усвоената банкова гаранция.
(8) Когато с влязло в сила съдебно решение
актът по ал. 3 бъде отменен, сумата по усвоената
банкова гаранция се връща в 14-дневен срок.
(9) Условията и редът за предоставяне и усвояване на банковата гаранция по чл. 81, ал. 4,
т. 9 се определят с наредбите по чл. 13, ал. 1.
Чл. 83. Правата по издаденото разрешение
по чл. 81 не могат да се прехвърлят и/или
преотстъпват, освен в случаите на вливане или
сливане на организации по оползотворяване.
Чл. 84. (1) Организацията по оползотворяване на отпадъци от опаковки представя към
заявлението по чл. 81, ал. 2 сключени предварителни писмени договори с не по-малко от 10
общини, с които се гарантира предоставяне на
разделно събиране на население не по-малко
от 500 000 жители.
(2) Към заявлението по чл. 81, ал. 2 организацията по оползотворяване на отпадъци
от опаковки представя заверен от кмета на
общината план за разполагане на съдове за
разделно събиране на отпадъците, посочени с
конкретни параметри (обем, тип), и количествено-стойностна сметка.
(3) Договорите по ал. 1 трябва да отговарят
на минималните критерии и изискванията,
определени с наредбата по чл. 13, ал. 1 за
съответния вид масово разпространени отпадъци.
Чл. 85. (1) В тримесечен срок от получаване
на разрешението организацията по оползотворяване и лицето, изпълняващо задълженията
си индивидуално, представят на компетентния
орган сключените окончателни договори с лицата, извършващи дейности с отпадъци по чл. 81,
ал. 4, т. 3 и 4, а организацията по оползотворяване на отпадъци от опаковки и окончателни
договори – с общини по чл. 84, ал. 1.
(2) Окончателните договори на организациите по оползотворяване на отпадъци от
опаковки с общини могат да се различават
от предварителните договори по чл. 84, ал. 1
по отношение на обхванатото население с не
повече от 10 на сто, в случай че намалението бъде компенсирано чрез нови договори
не по-късно от два месеца след изтичане на
срока по ал. 1.
(3) Организацията по оползотворяване на
отпадъци от опаковки уведомява министъра на
околната среда и водите за всяко прекратяване
на договор с община.
(4) Министърът на околната среда и водите има правото да изиска актуализация на
програмата по чл. 53 в едномесечен срок от
уведомлението по ал. 3.
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Чл. 86. (1) Органът по чл. 81, ал. 1 преценява дали заявлението и приложените към него
документи отговарят на изискванията на този
закон и на подзаконовите нормативни актове
по прилагането му.
(2) Компетентният орган или оправомощено
от него длъжностно лице може еднократно да
изисква от заявителя отстраняване на нередовности и/или предоставяне на допълнителна
информация към заявлението, когато това е
необходимо за изясняване на фактите по чл. 81.
(3) В случаите по ал. 2 компетентният орган
уведомява заявителя в срок до един месец от
постъпване на заявлението.
(4) В срок до два месеца от уведомлението
по ал. 3 заявителят отстранява нередовностите
и/или предоставя допълнителната информация.
Чл. 87. (1) В срок до два месеца от получаване на заявлението или от отстраняване на
нередовностите, и/или предоставяне на допълнителната информация органът по чл. 81, ал. 1
утвърждава програмата по чл. 53 и издава или
мотивирано отказва издаването на разрешение.
(2) Компетентният орган отказва издаването
на разрешение, когато:
1. заявлението и/или приложените към него
документи по чл. 81 не отговарят на нормативните изисквания;
2. са представени неверни сведения или
документи с невярно съдържание;
3. заявителят не е отстранил указаните му
нередовности или не е предоставил допълнителната информация в срок;
4. не е представена банкова гаранция, отговаряща на изискванията на чл. 82, ал. 1 и 2;
5. на заявителя е отказано издаването или
е отнето разрешение по реда на чл. 91 до една
година преди подаване на заявлението;
6. заявителят е свързано лице с лице, на
което е отказано издаването или му е отнето
разрешение в едногодишен срок.
Чл. 88. (1) Разрешението се издава за срока, посочен в заявлението, но не по-дълъг от
5 години, и съдържа условия, определени от
компетентния орган.
(2) Издаденото разрешение прекратява
своето действие:
1. с изтичане на неговия срок;
2. с отнемането му в срока на неговото
действие;
3. по искане на организацията по оползотворяване или на лицето, изпълняващо задълженията си индивидуално;
4. при отказ да се измени и/или допълни
разрешението.
Чл. 89. (1) Не по-късно от три месеца преди
изтичане срока на разрешението организацията
по оползотворяване и лицата, изпълняващи
задълженията си индивидуално, подават заявление на хартиен и технически носител или по
електронен път за продължаване на неговия
срок на действие.
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(2) Към заявлението по ал. 1 се прилагат:
1. удостоверение по чл. 87, ал. 6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс за липса
на задължения;
2. актуализирана програма по чл. 53 съгласно изискванията на наредбите по чл. 13, ал. 1;
3. документ за платена такса.
(3) Компетентният орган преценява дали
заявлението по ал. 1 и приложените към него
документи отговарят на изискванията на този
закон и на подзаконовите нормативни актове
по прилагането му.
(4) Компетентният орган прилага при необходимост чл. 86, ал. 2, 3 и 4 и се произнася
по заявлението с решение в двумесечен срок.
(5) Компетентният орган отказва да продължи срока на действие на разрешението в
случаите по чл. 87, ал. 2, т. 1 – 4, както и при
неизпълнение на условията в разрешението.
Чл. 90. (1) Издаденото разрешение се изменя и/или допълва от компетентния орган
при промяна:
1. на свързаните с него нормативни изисквания;
2. свързана с актуалното състояние по
търговския регистър на организацията по
оползотворяване или на лицето, изпълняващо
задълженията си индивидуално;
3. в програмата по чл. 53, ал. 1.
(2) В случаите по ал. 1 организацията
по оползотворяване и лицата, изпълняващи
задълженията си индивидуално, подават до
компетентния орган заявление на хартиен и
технически носител или по електронен път за
изменение и/или допълнение на разрешението
заедно с документите, удостоверяващи съответната промяна, в двумесечен срок от настъпване
на промяната.
(3) Компетентният орган преценява дали
заявлението по ал. 2 и приложените към него
документи отговарят на изискванията на този
закон и на подзаконовите нормативни актове
по прилагането му.
(4) Компетентният орган прилага при необходимост чл. 86, ал. 2 – 4 и се произнася по
заявлението с решение в едномесечен срок.
(5) Компетентният орган отказва да измени
и/или допълни разрешението в случаите по
чл. 87, ал. 2, т. 1 – 4.
(6) В случай на мотивиран отказ за изменение и/или допълнение на разрешението
организацията по оползотворяване и лицата,
изпълняващи задълженията си индивидуално,
могат да кандидатстват за издаване на ново
разрешение по реда на този закон.
Чл. 91. (1) Компетентният орган отнема с
мотивирано решение издаденото разрешение,
когато:
1. не е изпълнено предписание на компетентните органи във връзка с воденето на отчетност
на отпадъците в съответствие с изискванията
на този закон или наредбите по чл. 48, ал. 1

ВЕСТНИК

БРОЙ 53

или чл. 13, ал. 1 или са представени неверни
сведения в документи за отчитане изпълнението
на задълженията и/или целите по чл. 14, ал. 1
и/или чл. 15, или в документи, послужили за
издаване на разрешението;
2. не са изпълнени една или повече от целите
по чл. 14, ал. 1 за разделно събиране, повторна
употреба, рециклиране или оползотворяване
на съответния вид масово разпространени
отпадъци;
3. организацията по оползотворяване е разпределила печалба на своите акционери или
съдружници;
4. организацията по оползотворяване не упражнява дейност в продължение на една година;
5. е налице мотивирано предложение на
комисията по чл. 18, ал. 9;
6. не е изпълнено предписание на компетентните органи, дадено във връзка с неизпълнение
на изискванията на чл. 85 за представяне на
окончателни договори с общини.
(2) Компетентният орган отнема с мотивирано решение издаденото разрешение,
когато се установи повторно, че в нарушение
на този закон:
1. не са изпълнени задълженията за разделно
събиране и третиране на отпадъци по чл. 14,
ал. 1 и/или за създаване на система по чл. 15;
2. не е изпълнено предписание на компетентните органи, дадено във връзка с неизпълнение
на условие на разрешението;
3. независимо от изпълнението на целите
по чл. 14, ал. 1 не е обхванато население в
съответствие с пазарния дял на организацията
или изискванията, определени в този закон,
или наредбите по чл. 13, ал. 1;
4. е налице нарушение на изискванията на
чл. 14, ал. 3 от лице, изпълняващо задълженията
си индивидуално.
Чл. 92. (1) Решенията на компетентния орган
се съобщават писмено на заявителя в 7-дневен
срок от издаването им.
(2) Компетентният орган и организацията по
оползотворяване информират обществеността
по подходящ начин за издаването на разрешение, както и за последващите му изменения
и допълнения или отнемане на разрешението.
Чл. 93. (1) Издаденото разрешение, решението за неговото изменение, допълване и/или
отнемане, както и отказът да се издаде, измени
или допълни разрешението се обжалват по
реда на Административнопроцесуалния кодекс.
(2) Обжалването на решението по ал. 1 не
спира неговото изпълнение.
Чл. 94. Компетентният орган или оправомощено от него длъжностно лице проверява
най-малко веднъж годишно организациите
по оползотворяване и лицата, изпълняващи
задълженията си индивидуално, притежаващи
разрешение по чл. 81, относно изпълнението
на задълженията, произтичащи от този закон,
от наредбите по чл. 13, ал. 1 и от условията
на разрешението.
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Раздел IV
Трансграничен превоз на отпадъци
Чл. 95. (1) Превозът на отпадъци в рамките
на Европейския съюз (ЕС) със или без транзит през трети страни, вносът в ЕС от трети
страни, износът от ЕС към трети страни, както
и транзитът през ЕС от и към трети страни
на отпадъци се извършват при условията и по
реда на Регламент (ЕО)№ 1013/2006.
(2) Министърът на околната среда и водите
или оправомощено от него длъжностно лице е
компетентният орган за Република България по
прилагането на Регламент (ЕО) № 1013/2006
по смисъла на чл. 53 от същия регламент.
(3) Компетентният орган по ал. 2 води:
1. регистър на издадените съгласно Регламент
(ЕО) № 1013/2006 нотификации за превоз на
отпадъци от, за и през територията на Република България и за внос или износ от или
към трети страни;
2. регистър на годишните справки-декларации по чл. 103.
Чл. 96. (1) За превоз на отпадъци от Република България, за които съгласно Регламент
(ЕО) № 1013/2006 се изисква писмена нотификация, лицето, определено като нотификатор
съгласно чл. 2, параграф 15 от Регламент (ЕО)
№ 1013/2006, изпраща до компетентния орган
по чл. 95, ал. 2 документ за платена такса
и документите по чл. 4 от Регламент (ЕО)
№ 1013/2006, включително:
1. единен идентификационен код или регистрационен номер от регистъра по чл. 45, ал. 1,
т. 6 на нотификатора;
2. копие от съответното комплексно разрешително, разрешение или регистрационен
документ за дейности с отпадъци на нотификатора, когато това се изисква;
3. копие от съответното разрешение или
регистрационен документ за транспортиране
на отпадъци на превозвача/превозвачите;
4. копие от договор между нотификатора
и получателя, отговарящ на изискванията на
чл. 5 от Регламент (ЕО) № 1013/2006 относно
оползотворяването или обезвреждането на отпадъците, които са нотифицирани;
5. разрешителното, съгласно което съоръжението за оползотворяване или обезвреждане
на отпадъците работи в страната получател.
(2) В случаите, когато се изисква финансова гаранция или еквивалентна застраховка
съгласно чл. 6 от Регламент (ЕО) № 1013/2006,
тя трябва да бъде представена под формата на
банкова гаранция или застрахователна полица.
(3) При превози на отпадъци за Република
България за дейности по временно оползотворяване финансовата гаранция или еквивалентната
застраховка покрива стойността на разходите до
издаване на сертификат съгласно чл. 15, буква
„д“ от Регламент (ЕО) № 1013/2006.
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(4) При превози на отпадъци за Република
България за дейности по окончателно оползотворяване финансовата гаранция или еквивалентна
застраховка покрива стойността на разходите до
издаване на сертификат съгласно чл. 16, буква
„д“ от Регламент (ЕО) № 1013/2006.
(5) При обща нотификация по чл. 13 от
Регламент (ЕО) № 1013/2006 за превоз от Република България се допуска частична финансова гаранция или еквивалентна застраховка,
покриваща части на общата нотификация при
условията на ал. 8.
(6) Когато финансовата гаранция по чл. 6
от Регламент (ЕО) № 1013/2006 е представена
под формата на банкова гаранция, банковият
гарант се задължава неотменно, безусловно и
при отправено първо писмено поискване от министъра на околната среда и водите да преведе
сумата по банковата гаранция в полза на и по
сметка на Министерството на околната среда
и водите. Банковата гаранция е безусловна
и неотменяема и трябва да бъде издадена от
чуждестранна банка или от търговска банка по
чл. 2, ал. 5 от Закона за кредитните институции, която притежава лиценз от Българската
народна банка за извършване на гаранционни
сделки. Банковата гаранция, издадена от чуждестранна банка, трябва да бъде авизирана чрез
българска банка.
(7) Застрахователната полица по ал. 2 се
издава от застрахователно дружество, притежаващо лиценз, издаден по реда на Кодекса
за застраховането. Застрахователната полица
включва уговорка за плащане на пълния размер
на сумата по застрахователното събитие в полза
на Министерството на околната среда и водите
при наличие на първо писмено поискване.
(8) Допуска се да тръгнат едновременно
толкова превози, колкото са покрити от частичната финансова гаранция или еквивалентна
застраховка. В този случай всеки следващ превоз
може да тръгне, когато компетентният орган
по чл. 95, ал. 2 получи сертификат по чл. 15,
буква „д“ или по чл. 16, буква „д“ от Регламент
№ (ЕО)1013/2006.
(9) Документите по ал. 1 и 2 и всички документи по Регламент (ЕО) № 1013/2006 се
представят на български или на английски език.
В случаите, когато документите са представени на английски език, компетентният орган
има право да изисква официален превод на
български език.
Чл. 97. (1) Компетентният орган по чл. 95,
ал. 2 при одобрение на превоза – обект на нотификация, дава писмено съгласие за неговото
извършване чрез поставяне на подпис, печат
и дата в нотификацията.
(2) Органът по ал. 1 издава мотивирано
решение:
1. при разрешаване на превоз по чл. 9, параграф 1, буква „а“ от Регламент (ЕО) № 1013/2006
без поставяне на условия;
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2. при разрешаване на превоз по чл. 9, параграф 1, буква „б“ от Регламент (ЕО) № 1013/2006
с поставяне на определени условия по чл. 10
от същия регламент;
3. при възражение по чл. 9, параграф 1, буква
„в“ от Регламент (ЕО) № 1013/2006;
4. при оттегляне на съгласие по чл. 9, параграф 8 от Регламент (ЕО) № 1013/2006.
Чл. 98. (1) Забраняват се превозите на отпадъци за Република България, предназначени
за обезвреждане, освен:
1. при задължение за приемане на отпадъка обратно съгласно чл. 22 и 24 от Регламент
(ЕО) № 1013/2006;
2. при превоз към Република България на
остатъка, получен в резултат на третиране в
друга страна на отпадъци, с произход от Република България към други страни, за които
в Република България няма съоръжения за
третиране; в този случай превозът на остатъка
се извършва с нова нотификация;
3. при превоз към Република България на
отпадъци, получени от български въоръжени
сили при кризисни ситуации, операции по омиротворяване или поддържане на мира.
(2) Забраняват се превозите на отпадъци
за Република България, предназначени за
изгаряне или съвместно изгаряне с оползотворяване на енергията за всяка инсталация, в
количества за съответната календарна година,
надвишаващи сумарно половината от годишния капацитет на инсталацията, определен в
разрешението или комплексното разрешително
по чл. 35, ал. 1.
(3) В случаите, когато в Националния план
за управление на отпадъците по чл. 49, ал. 1
са заложени специфични мерки за управление
на даден отпадък или поток от отпадъци в съответствие с Регламент (ЕО) № 1013/2006 г.,
Министерският съвет на Република България
може с мотивирано решение по предложение
на министъра на околната среда и водите да
ограничи вноса на тези отпадъци.
Чл. 99. (1) Всеки превоз на отпадъци за
Република България се извършва, когато:
1. получателят на отпадъците притежава
разрешение или комплексно разрешително по
чл. 35, ал. 1 или регистрационен документ по
чл. 35, ал. 2, т. 3 и 5 за дейности с отпадъците – обект на нотификация;
2. съоръжението за оползотворяване на
отпадъците има достатъчен капацитет в съответствие с документа по т. 1;
3. операторът на съоръжението за оползотворяване на отпадъците притежава разрешение
или комплексно разрешително по чл. 35, ал. 1
или регистрационен документ по чл. 35, ал. 2,
т. 3 и 5 за дейности с отпадъците – обект на
нотификация;
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4. операторът на съоръжението за оползотворяване на отпадъците извършва третиране
на остатъците от оползотворените отпадъци
или осигурява третирането им по екологосъобразен начин;
5. превозвачът/превозвачите, посочен/и в
нотификацията, в случай че са регистрирани в
Република България, притежава/т разрешение
или регистрационен документ за транспортиране
на отпадъци.
(2) Компетентният орган по чл. 95, ал. 2
при необходимост изпраща запитване за изпълнението на обстоятелствата по ал. 1 по факс
или с помощта на друго техническо средство
до директора на РИОСВ, на чиято територия
е разположено съоръжението за третиране на
отпадъците.
(3) Директорът на РИОСВ, на чиято територия е разположено съоръжението за третиране
на отпадъците, в тридневен срок от получаване
на запитването по ал. 2 извършва проверка и
изпраща становището си по факс или с помощ
та на друго техническо средство.
Чл. 100. (1) Превозът на отпадъци между
Република България и трети страни се извършва
през митнически учреждения, определени със
съвместна заповед на министъра на околната
среда и водите и министъра на финансите по
предложение на директора на Агенция „Митници“.
(2) При превоз на отпадъци между Република България и трети страни компетентният
орган по чл. 95, ал. 2 изпраща копие от нотификацията или копие от решението по чл. 97,
ал. 2 до директора на Агенция „Митници“ и до
директора на съответната РИОСВ.
Чл. 101. (1) Компетентният орган по чл. 95,
ал. 2 дава предварително съгласие по смисъла
на чл. 14 от Регламент (ЕО) № 1013/2006 само
на лица – оператори на съоръжения за окончателно оползотворяване на отпадъци, притежаващи комплексно разрешително, издадено
по реда на глава седма, раздел II от Закона за
опазване на околната среда.
(2) За получаване на предварително съгласие по ал. 1 операторът на съоръжението за
оползотворяване на отпадъци подава заявление
на хартиен носител или по електронен път по
образец, утвърден със заповед на министъра на
околната среда и водите, към което прилага
документ за платена такса.
(3) В срок до 15 дни от постъпване на заявлението компетентният орган по чл. 95, ал. 2
може да изиска от заявителя отстраняване на
нередовности и/или предоставяне на допълнителната информация.
(4) В срок до 15 дни от уведомяването по
ал. 3 заявителят отстранява нередовностите или
предоставя допълнителна информация.
(5) В срок до един месец от получаване на
заявлението или от отстраняване на нередовностите и/или предоставяне на допълнителната
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информация компетентният орган по чл. 95,
ал. 2 с мотивирано решение дава или отказва
предварително съгласие по ал. 1.
(6) Даването на предварително съгласие се
отказва в случаите по чл. 71, ал. 3.
(7) С решението по ал. 5 компетентният
орган по чл. 95, ал. 2 определя период, за който се предоставя предварителното съгласие по
ал. 1, и дава уникален регистрационен номер
на съоръжението за оползотворяване.
(8) Компетентният орган по чл. 95, ал. 2 води
публичен регистър на решенията по ал. 5, който
съдържа най-малко информацията по чл. 14,
параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1013/2006.
Чл. 102. (1) При промяна в обстоятелствата,
въз основа на които е издадено решението по
чл. 101, ал. 5, операторът на съоръжението
уведомява незабавно компетентния орган по
чл. 95, ал. 2, като прилага писмени доказателства, удостоверяващи промяната. Компетентният орган се произнася с решение по
заявлението за промяна в обстоятелствата в
едномесечен срок, като изменя или отказва
да измени издаденото решение в случаите по
чл. 71, ал. 3.
(2) Компетентният орган по чл. 95, ал. 2 с
мотивирано решение оттегля предварителното
съгласие в случаите по чл. 75, ал. 1 и 2. Операторът на съоръжението по ал. 1 не може да
подава заявление за даване на предварително
съгласие в срок една година от датата на неговото оттегляне.
Чл. 103. Всяко лице, извършващо трансграничен превоз на отпадъци, за които не се изисква
нотификация по Регламент (ЕО) № 1013/2006,
представя на компетентния орган по чл. 95,
ал. 2 годишна справка-декларация.
Чл. 104. (1) Всяко лице, извършващо дейност като търговец или като брокер на отпадъци, с изключение на лицата, притежаващи
документ по чл. 35, подава до изпълнителния
директор на ИАОС заявление на хартиен и
технически носител или по електронен път
за вписване в регистъра по чл. 45, ал. 1, т. 6,
в което посочва:
1. единен идентификационен код, наименование, седалище и адрес на управление;
2. вид, код и наименование на отпадъка,
който ще се търгува.
(2) Към заявлението по ал. 1 се представя
документ за платена такса.
(3) При нередовности в представените
документи по ал. 1 или 2 органът по ал. 1 в
15-дневен срок уведомява писмено лицето за
това и определя срок за отстраняването им.
(4) В 15-дневен срок от подаване на заявлението по ал. 1 или от отстраняване на нередовностите по ал. 3 изпълнителният директор на
ИАОС или оправомощено от него длъжностно
лице вписва в регистъра по ал. 1 търговците и
брокерите на отпадъци.
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Чл. 105. Регистрираните лица по чл. 104
уведомяват изпълнителния директор на ИАОС
за всички промени по извършената им регистрация в 7-дневен срок от настъпването им.
Чл. 106. Изпълнителният директор на ИАОС
отказва вписване в регистъра с мотивирано
решение:
1. когато заявителят в рамките на една година преди подаване на заявлението е извършил
административни нарушения, за които е бил
наказван два или повече пъти с влязло в сила
наказателно постановление по глава шеста,
раздел II;
2. при неотстраняването на нередовностите
в представените документи по чл. 104, ал. 1
или 2 в определения срок.
Чл. 107. (1) Регистрацията на вписан в
регистъра търговец или брокер се прекратява:
1. когато заявителят в рамките на една година преди подаване на заявлението е извършил
административни нарушения, за които е бил
наказван два или повече пъти с влязло в сила
наказателно постановление по глава шеста,
раздел II;
2. по искане на търговеца, съответно на
брокера;
3. при прекратяване на юридическото лице,
при смърт на регистрирания или при поставянето му под запрещение;
4. при неуведомяване в срок за промените
по чл. 105.
(2) Прекратяването на регистрацията по
ал. 1 се извършва с мотивирано решение на
директора на ИАОС.
Чл. 108. Решенията по чл. 101, ал. 5, 102,
ал. 1 и 2, чл. 106 и чл. 107, ал. 2 могат да се
обжалват по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Обжалването на решенията не
спира изпълнението им.
Чл. 109. Търговци и брокери, вписани в регистъра по чл. 45, ал. 1, т. 6, могат да бъдат нотификатори при спазване на условията по чл. 2,
параграф 15 от Регламент (ЕО) №1013/2006.
Чл. 110. За производствата по чл. 97, 101, 102
и 104 се събират такси, определени с Тарифата
за таксите, които се събират в системата на
Министерството на околната среда и водите,
одобрена от Министерския съвет.
Чл. 111. Редът и начинът за изчисляване
размера на финансовите гаранции по този раздел и за предоставяне на годишните справкидекларации по чл. 103 се определят с наредба
на Министерския съвет.
Раздел V
Контрол по управлението на отпадъците
Чл. 112. (1) Кметът на общината или оправомощено от него длъжностно лице контролира:
1. дейностите, свързани с образуване, събиране, включително разделното, съхраняване,
транспортиране, третиране на битови и строителни отпадъци;
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2. дейностите по депониране на производствени и опасни отпадъци на общински и/или
регионални депа;
3. площадките за дейностите с ОЧЦМ;
4. спазването на други изисквания, определени с наредбата по чл. 22.
(2) Кметът на общината организира и контролира закриването, рекултивацията на терените и последващия мониторинг на депата за
битови и строителни отпадъци на територията
на съответната община.
Чл. 113. (1) Директорът на РИОСВ или оправомощено от него длъжностно лице упражнява
контрол за спазване изискванията за третиране
на отпадъци и на условията по разрешението,
съответно по регистрационния документ, за:
1. дейностите, свързани с образуване, събиране, включително разделното, съхраняване,
транспортиране, третиране на отпадъци на
територията на съответната РИОСВ;
2. съоръженията и инсталациите за съхраняване и третиране на отпадъци.
(2) Органът по ал. 1 контролира отчетността и предоставянето на информация по глава
четвърта, раздел I, както и изпълнение на задълженията на кметовете на общини по глава
втора, раздел ІІІ, и глава четвърта, раздел ІV,
свързани с управлението на отпадъците.
(3) Въз основа на констатирани нарушения
при извършена проверка директорът на РИОСВ
или оправомощено от него длъжностно лице
дава задължителни предписания с определен
срок за тяхното отстраняване и/или съставя
актове за установяване на административни
нарушения.
Чл. 114. Директорът на РИОСВ или оправомощено от него длъжностно лице упражнява
контрол за:
1. правилното начисляване и своевременното
заплащане на продуктовата такса по чл. 59,
ал. 1, т. 1 от лицата по чл. 14, ал. 1;
2. изпълнение на задълженията на собствениците на депа относно финансирането на
обезвреждането на отпадъци чрез депониране.
Чл. 115. Министърът на околната среда и
водите или оправомощено от него длъжностно
лице упражнява контрол за:
1. спазване условията на разрешенията по
глава пета, раздел III, издадени на организации
по оползотворяване и на лица, изпълняващи
индивидуално задълженията си за управление
на масово разпространени отпадъци;
2. дейностите по управление на отпадъци;
3. спазване на изискванията на Регламент
(ЕС) № 333/2011.
Чл. 116. (1) Министърът на околната среда
и водите, министърът на вътрешните работи,
министърът на транспорта, информационните
технологии и съобщенията и директорът на
Агенция „Митници“ контролират трансгранич-
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ния превоз на отпадъци по този закон и по
Регламент (ЕО) № 1013/2006 съобразно своите
правомощия.
(2) Контролът по ал. 1 се осъществява чрез:
1. директора на РИОСВ, на чиято територия
е мястото на произход на отпадъка, или от
оправомощени от него длъжностни лица – за
случаите по чл. 50, параграф 3, буква „а“ от
Регламент (ЕО) № 1013/2006;
2. директора на РИОСВ, на чиято територия e местоназначението на превоза, или от
оправомощени от него длъжностни лица – за
случаите по чл. 50, параграф 3, буква „б“ от
Регламент (ЕО) № 1013/2006;
3. митническите органи, органите на Главна
дирекция „Гранична полиция“ и на звената
„Пътна полиция“ в областните дирекции на
МВР – за случаите по чл. 50, параграф 3, буква
„в“ от Регламент (ЕО) № 1013/2006;
4. длъжностните лица на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“,
Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“, Изпълнителна агенция „Морска
администрация“, органите на Главна дирекция
„Гранична полиция“ и на звената „Пътна полиция“ в областните дирекции на Министерството на вътрешните работи – за случаите
по чл. 50, параграф 3, буква „г“ от Регламент
(ЕО) № 1013/2006.
(3) В случаите на съмнение за съответствието
на товара с придружаващите документи, съмнение за класификацията на товара като отпадък
или вида на отпадъка органите по ал. 2, т. 3 и
4 незабавно уведомяват съответната РИОСВ,
на чиято територия се извършва проверката,
за вземане на решение по класификацията на
товара и отпадъка.
(4) Директорът на РИОСВ в случаите по
ал. 2, т. 1 или 2 може да поиска съдействие
от органите на Министерството на вътрешните
работи, които оказват незабавно съдействие.
(5) В случаите по ал. 3 контролните органи
смятат товара за отпадък до получаване на
становище от директора на РИОСВ или на
оправомощено от него длъжностно лице.
(6) Собственикът на товара предоставя цялата необходима информация и документи за
класификацията на товара.
Чл. 117. Директорът на РЗИ и директорът на
РИОСВ или оправомощени от тях длъжностни
лица упражняват контрол на дейностите по
третиране на опасни отпадъци в лечебните и
здравните заведения.
Чл. 118. (1) Министърът на околната среда
и водите, директорът на съответната РИОСВ,
кметът на общината по местонахождение на
площадката или оправомощени от тях длъжностни лица и органите на Министерството
на вътрешните работи упражняват контрол за
спазване на условията и реда за извършване
на дейности с ОЧЦМ съобразно своите компетенции.
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(2) За констатираните нарушения при проверките за спазване на условията и реда за
извършване на дейности с ОЧЦМ кметът на
общината и органите на Министерството на
вътрешните работи уведомяват в 14-дневен
срок директора на съответната РИОСВ, като
му изпращат всички документи.
Чл. 119. (1) Контролните органи по
чл. 112 – 114, 117 и 118 извършват проверки
по документи и/или проверки на място съобразно своята компетентност.
(2) Контролните органи по чл. 112 – 114 и
117 поне веднъж годишно извършват проверка на документите, които се изискват от този
закон и подзаконовите нормативни актове по
прилагането му на търговците и брокерите на
отпадъци и на лицата, при чиято дейност се
образуват отпадъци, и/или извършващи дейности с отпадъци.
(3) Проверката на място е независима от
проверката по ал. 2 и се осъществява поне
веднъж годишно в мястото на извършване на
дейността и в присъствието на проверявания
или на лица, които работят за него. В отсъствието на такива лица проверката се извършва
с участието на поне един свидетел.
(4) Проверките на дейностите по събиране
и превоз обхващат произхода, естеството, количеството и местоназначението на събраните
и превозваните отпадъци.
(5) Длъжностното лице, осъществяващо
проверката на място, има право:
1. на достъп в помещенията, в които се
извършва контролираната дейност;
2. да изисква представянето на документите, които съгласно нормативните изисквания
трябва да се намират в мястото на проверката;
3. да изисква писмени и устни обяснения
от всеки, който работи за проверяваното лице;
4. да привлича експерти в съответната област, когато проверката е сложна или изисква
специални знания.
(6) Ако при проверката на място бъде констатирана липса на документи, удостоверяващи
спазването на установените изисквания, на
проверяваното лице се определя 7-дневен срок
за представянето им.
(7) При извършване на проверките контролните органи по ал. 1 съставят констативни
протоколи и/или актове за установяване на
административни нарушения. При констатирани нарушения контролните органи дават
задължително предписание и определят срок
за отстраняване на нарушенията.
Чл. 120. При извършване на проверките
контролните органи по чл. 119, ал. 1 съставят
констативни протоколи. При констатирани
нарушения контролните органи дават задължително предписание в констативния протокол
с определен срок за тяхното отстраняване и/
или съставят актове за установяване на административни нарушения.
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Чл. 121. Митническите органи осъществяват
митнически надзор и контрол по трансграничния превоз на отпадъци в съответствие с
този закон и митническото законодателство и
могат да предприемат съответните действия
по чл. 124, ал. 2.
Чл. 122. Органите на Главна дирекция
„Гранична полиция“ и органите на звената
„Пътна полиция“ в областните дирекции на
Министреството на вътрешните работи осъществяват контрол по трансграничния превоз
съгласно този закон, Закона за Министерството
на вътрешните работи и подзаконовите актове
по прилагането му и могат да предприемат
съответните действия по чл. 124, ал. 2.
Чл. 123. Длъжностните лица на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“,
Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“ и Изпълнителна агенция „Морска
администрация“ осъществяват контрол по
трансграничния превоз на отпадъци съгласно
този закон, съответните международни правни
актове, ратифицирани от Република България
със закон, Закона за автомобилните превози,
Закона за движението по пътищата, Закона за
железопътния транспорт, Закона за морските
пространства, вътрешните водни пътища и
пристанищата на Република България, Кодекса
на търговското корабоплаване и подзаконовите нормативни актове по прилагането им и
могат да предприемат съответните действия
по чл. 124, ал. 2.
Чл. 124. (1) Органите и лицата по чл. 116,
ал. 2 могат да извършват проверки и имат
право на достъп до регистъра по чл. 95, ал. 3,
т. 1. При констатирани нарушения контролните органи съставят актове за установяване на
административни нарушения.
(2) Органите и лицата по чл. 116, ал. 2, т. 3
и 4 имат право да задържат временно превозното средство заедно с неговия товар – предмет
на нарушение, чрез отнемане на документа за
регистрация на превозното средство до:
1. получаване на становище от Министерството на околната среда и водите за освобождаване
на товара с цел обратно вземане в страната по
изпращане – за случаите по чл. 24, параграф
2 от Регламент (ЕО) № 1013/2006, при превоз
към Република България;
2. издаване на заповед по чл. 127, т. 2;
3. получаване на становище от Министерството на околната среда и водите или съответната РИОСВ, че товарът не е отпадък или
че са изпълнени изискванията на Регламент
(ЕО) № 1013/2006 и на закона.
(3) Органите и лицата по ал. 1 имат право
да изземват проби и веществени доказателства,
които съхраняват до приключване на административнонаказателното производство.
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Чл. 125. (1) Контролът за съответствието на
продуктите, след чиято употреба се образуват масово разпространени отпадъци, с изискванията
на наредбите по чл. 13, ал. 1 се упражнява от:
1. председателя на Държавната агенция
за метрологичен и технически надзор или от
оправомощени от него длъжностни лица във
връзка с надзора на пазара върху продуктите,
за които са определени съществени изисквания
по чл. 7 от Закона за техническите изисквания
към продуктите;
2. председателя на Комисията за защита на
потребителите или от оправомощени от него
длъжностни лица във връзка с контрола върху
продуктите, които попадат в обхвата на Закона
за защита на потребителите;
3. министъра на здравеопазването или от
оправомощени от него длъжностни лица във
връзка с контрола върху продуктите, определени със закон.
(2) Комисията за защита на потребителите осъществява контрол за изпълнението на
изискванията на Регламент (ЕС) № 1103/2010
на Комисията от 29 ноември 2010 г. относно
установяване на правила по отношение на етикетирането на капацитета на преносими вторични
(презаредими) батерии и автомобилни батерии
и акумулатори съгласно Директива 2006/66/
ЕО на Европейския парламент и на Съвета
(ОВ, L 313/3 от 30 ноември 2010 г.), наричан
по-нататък „Регламент (ЕС) № 1103/2010“.
Г л а в а

ш е с т а

ПРИНУДИТЕЛНИ АДМИНИСТРАТИВНИ
МЕРКИ И АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Раздел I
Принудителни административни мерки
Чл. 126. За предотвратяване и преустановяване на административните нарушения по
този закон и Регламент (ЕО) № 1013/2006,
както и за предотвратяване и отстраняване на
вредните последици от тях компетентният орган
или оправомощени от него длъжностни лица
прилага принудителни административни мерки.
Чл. 127. Министърът на околната среда и
водите или оправомощени от него длъжностни лица:
1. спират:
а) дейностите по събиране, съхраняване,
транспортиране, оползотворяване или обезвреждане на отпадъци;
б) експлоатацията на инсталации за обезвреждане или оползотворяване на отпадъци;
в) извършването на дейности с ОЧЦМ на
определена площадка в случай на неотстраняване на нарушението в 7-дневен срок от
констатирането му, с изключение на случаите
по чл. 75, ал. 3;

ВЕСТНИК

БРОЙ 53

2. разпореждат извършването на:
а) екологосъобразно третиране на отпадъците
в случаите по чл. 24, параграф 3 от Регламент
(ЕО) № 1013/2006 при внос или превоз към
Република България;
б) обратно вземане на отпадъците в Република България и тяхното последващо екологосъобразно третиране за случаите по чл. 22,
параграф 2 или чл. 24, параграф 2 от Регламент
(ЕО) № 1013/2006 при износ или превоз от
Република България.
Чл. 128. Директорът на РИОСВ или оправомощено от него длъжностно лице:
1. издава предписания за отстраняване на
отпадъците за сметка на нарушителя и за
възстановяване качествата на околната среда;
2. спира дейностите по събиране, съхраняване, транспортиране, оползотворяване или
обезвреждане на отпадъците;
3. спира експлоатацията на инсталации за
третиране на отпадъци.
Чл. 129. (1) Прилагането на принудителна
административна мярка се извършва с мотивирана заповед на органа по чл. 127 или 128.
(2) В заповедта се определят видът на принудителната административна мярка и начинът
на прилагането є.
(3) Заповедта се връчва на нарушителя по
реда на Гражданския процесуален кодекс.
(4) Заповедта за прилагане на мярката по
чл. 127, т. 2, буква „а“ се изпраща по реда на
Гражданския процесуален кодекс на получателя
на отпадъците, а по чл. 127, т. 2, буква „б“ – на
лицето, отговорно за изпращането им, и придружава превоза на отпадъците до крайното
им местоназначение. Копие от заповедта се
изпраща незабавно до съответния орган или
лице по чл. 116, ал. 2, т. 3 и 4.
(5) Заповедта за прилагане на принудителна
административна мярка може да се обжалва по
реда на Административнопроцесуалния кодекс.
Обжалването не спира изпълнението є.
(6) В срок до 7 работни дни след получаване
на заповед за прилагане на мярка по чл. 127,
т. 2 лицето, на което е приложена мярката,
представя на компетентния орган удостоверение, че отпадъкът е приет за екологосъобразно
третиране.
(7) Всички разходи по изпълнението на
принудителните административни мерки са
за сметка на лицата, на които са приложени
мерките.
Чл. 130. (1) При констатирани нарушения
и/или незаконен превоз на отпадъци по чл. 2,
параграф 35 от Регламент(ЕО) № 1013/2006
митническите органи, органите на Главна
дирекция „Гранична полиция“, органите на
звената „Пътна полиция“ в областните дирекции на Министерството на вътрешните
работи, Изпълнителна агенция „Автомобилна
администрация“, Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“ и Изпълнителна
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агенция „Морска администрация“ незабавно
уведомяват писмено в 14-дневен срок директора на РИОСВ, по местонахождението
на която е установено нарушението и/или
незаконният превоз, като изпращат всички
документи.
(2) Директорите на РИОСВ писмено информират министъра на околната среда и водите
за установените нарушения на Регламент (ЕО)
№ 1013/2006 и за предприетите мерки.
Чл. 131. Когато се установи, че административното нарушение, за което е образувано
административнонаказателно производство,
съставлява престъпление, производството се
прекратява и материалите се изпращат на
съответния прокурор.
Чл. 132. Компетентният орган или оправомощени от него длъжностни лица по чл. 125
предприема мерки по ред и начин, определени
със съответния закон.
Раздел II
Административни нарушения и наказания
Чл. 133. (1) Наказва се с глоба от 300 до
1000 лв. физическо лице, което:
1. изхвърля отпадъци на неразрешени за
това места;
2. предава отпадъци на лица, които не притежават разрешение, комплексно разрешително или регистрационен документ по чл. 35 в
случаите, когато такива се изискват;
3. не предаде излязло от употреба моторно
превозно средство на площадки за съхраняване
или в центрове за разкомплектуване;
4. изхвърля масово разпространени отпадъци, обозначени с маркировка за разделно
събиране съгласно наредбите по чл. 13, ал. 1,
в контейнери за смесени битови отпадъци и
в съдове за събиране на отпадъци, поставени
в имоти – публична държавна или общинска
собственост, или ги смесва с други материали
или отпадъци по начин, затрудняващ тяхното
последващо рециклиране или оползотворяване, когато в конкретното населено място е
създадена система за разделно събиране на
съответните масово разпространени отпадъци;
5. не изпълнява разпоредбите за повторна
употреба, рециклиране и оползотворяване на
строителни отпадъци;
6. изхвърля битови отпадъци в съдове за
разделно събиране.
(2) За явно маловажни случаи на административни нарушения по ал. 1, т. 1 и 4, установени при извършването им, овластените за
това органи налагат на местонарушението глоби
в размер от 10 до 50 лв. срещу издаване на
фиш по реда на Закона за административните
нарушения и наказания.
(3) Наказва се с глоба от 1400 до 4000 лв.
физическо лице, което:
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1. предава ОЧЦМ с битов характер без
декларация за произход по чл. 39, ал. 2 или
откаже да попълни такава или е попълнило
неверни сведения в декларацията;
2. предава ОЧЦМ с битов характер на лице
без разрешение или комплексно разрешително
по чл. 35, ал. 1;
3. извършва дейности с ОЧЦМ без регистрация по Търговския закон или без разрешение,
ако деянието не съставлява престъпление;
4. предава ОЧЦМ, които нямат битов характер, в т.ч. по чл. 39, ал. 1.
(4) Наказва се с глоба от 2000 до 5000 лв.
физическо лице, което:
1. нерегламентирано изгаря или извършва
друга форма на нерегламентирано третиране
на отпадъци;
2. нарушава изискванията на чл. 7 от Регламент (EО) № 850/2004 на Европейския
парламент и на Съвета от 29 април 2004 г.
относно устойчивите органични замърсители
и за изменение на Директива 79/117/ЕИО.
(5) При повторно нарушение се налага глоба,
както следва:
1. по ал. 1 – в размер от 600 до 2000 лв.;
2. по ал. 3 – в размер от 2800 до 8000 лв.;
3. по ал. 4 – в размер от 4000 до 10 000 лв.
Чл. 134. (1) Наказва се с имуществена санкция в размер от 1400 до 4000 лв. едноличен
търговец или юридическо лице, което:
1. изхвърля неопасни отпадъци на неразрешени за това места;
2. нерегламентирано изгаря или извършва
друга форма на нерегламентирано третиране
на неопасни отпадъци.
(2) Наказва се с имуществена санкция в
размер от 10 000 до 50 000 лв. едноличен търговец или юридическо лице, което:
1. изхвърля опасни отпадъци на неразрешени
за това места;
2. нерегламентирано изгаря или извършва
друга форма на нерегламентирано третиране
на опасни отпадъци.
(3) При повторно нарушение се налага
имуществена санкция, както следва:
1. по ал. 1 – в размер от 2800 до 8000 лв.;
2. по ал. 2 – в размер от 20 000 до 100 000 лв.
Чл. 135. (1) Наказва се с имуществена санкция в размер от 2000 до 6000 лв. едноличен
търговец или юридическо лице, с изключение
на лицата по чл. 14, ал. 2, което:
1. не води отчетност на отпадъците или
не предостави документи относно отчета или
информация за управление на дейностите по
отпадъците съгласно изискванията на този закон
или наредбата по чл. 48, ал. 1;
2. не предостави информация или не води
отчетност съгласно изискванията на наредбите
по чл. 13, ал. 1;
3. предостави невярна информация и/или
води невярна отчетност съгласно този закон
или наредбите по чл. 13, ал. 1 или чл. 48, ал. 1;
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4. не предостави при поискване на компетентните органи документи относно отчета или
информацията за дейността по управление на
отпадъците.
(2) Наказва се с имуществена санкция в
размер от 5000 до 15 000 лв. едноличен търговец
или юридическо лице, което:
1. не извърши класификация на отпадъците,
образувани в резултат на дейността му, по реда
на наредбата по чл. 3;
2. не извърши нова класификация на отпадъците, образувани в резултат на дейността
му, при промяна на суровините и/или технологичните процеси, която води до изменение на
състава и свойствата на отпадъците, по реда
на наредбата по чл. 3.
(3) Наказва се с имуществена санкция в
размер от 5000 до 10 000 лв. едноличен търговец
или юридическо лице, което:
1. предостави неверни данни, изискващи се
при регистрация или нейното изменение и/
или допълване;
2. не заяви в срок промяна в обстоятелствата
по чл. 79, ал. 2.
(4) Наказва се с имуществена санкция в
размер от 5000 до 15 000 лв., едноличен търговец или юридическо лице, с изключение на
лицата по чл. 14, ал. 2, което не осигури достъп
до площадки или помещения или документи
на длъжностно лице, извършващо проверка.
(5) При повторно нарушение по ал. 1 – 4 се
налага имуществена санкция в двоен размер.
Чл. 136. (1) Наказва се с имуществена санкция в размер от 3000 до 10 000 лв. едноличен
търговец или юридическо лице, което:
1. нарушава разпоредбите относно събирането, включително разделното, съхраняването,
транспортирането или третирането на битови
или строителни отпадъци;
2. нарушава изискванията за разделно събиране, транспортиране или третиране на отпадъци
според вида, свойствата и съвместимостта на
отпадъка;
3. нарушава изискванията на нормативните
актове за пакетиране и етикетиране на опасни
отпадъци;
4. допуска разреждането или смесването
на производствени и опасни отпадъци с други
отпадъци или вещества с цел постигане на
критериите за приемане на отпадъци за съответното депо.
(2) Наказва се с имуществена санкция в
размер от 7000 до 20 000 лв. едноличен търговец
или юридическо лице, което:
1. предава или приема отпадъци без наличието на писмен договор в случаите по чл. 8,
ал. 1 или нарушава изискванията на чл. 7, ал. 1;
2. нарушава изискване по чл. 8, ал. 2;
3. събира, транспортира и/или третира
отпадъци без разрешение или регистрационен
документ, когато такива се изискват;
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4. не изпълнява условията, определени в
разрешението по чл. 35, ал. 1, т. 1;
5. нарушава изискванията за изграждане и
експлоатация на съоръжения и инсталации за
оползотворяване или обезвреждане на отпадъци;
6. приема отпадъци на площадка или съоръжение за съхраняване на опасни отпадъци,
без да осигури разделното им съхраняване от
други материали, или допусне неконтролираното
им разпиляване;
7. не предприема действия за обезвреждане
или оползотворяване на отпадъците в законоустановения срок;
8. нарушава изискванията за третиране и
транспортиране на производствени и опасни
отпадъци;
9. предава производствените и/или опасните
отпадъци на лица, които не притежават разрешение, комплексно разрешително или регистрационен документ по чл. 35 за дейности със
съответните отпадъци, или не ги обезврежда
или оползотворява в законоустановения срок;
10. събира и съхранява опасни отпадъци в
съдове, които не отговарят на изискванията за
плътно затваряне, обозначение на отпадъците
в тях или са изготвени от материали, които
взаимодействат с отпадъците;
11. приема опасни или производствени
отпадъци, без да са придружени с описание
на свойствата, състава, пригодността им за
третиране, опасните им свойства и мерките за
безопасност при боравене с тях, или не извърши
необходимите проверки, проби и анализи при
приемането им;
12. смесва опасни отпадъци с неопасни,
както и опасни отпадъци с други вещества
и материали, включително разрежда опасни
отпадъци, освен когато това е част от технологията по оползотворяване и обезвреждане и
лицето притежава разрешение или комплексно
разрешително по чл. 35;
13. предостави неверни данни, изискващи
се при издаване, изменение и/или допълване
на разрешение по чл. 35, ал. 1, т. 1;
14. не заяви в срок промяна в обстоятелствата по чл. 73, ал. 1;
15. не осигури измерване на постъпващите
на площадката количества отпадъци в случаите,
когато това се изисква.
(3) При повторно нарушение се налага
имуществена санкция, както следва:
1. по ал. 1 – в размер от 6000 до 20 000 лв.;
2. по ал. 2 – в размер от 14 000 до 40 000 лв.
Чл. 137. (1) Наказва се с имуществена санкция в размер от 7000 до 20 000 лв. едноличен
търговец или юридическо лице, което изгражда
и/или експлоатира инсталация за изгаряне на
отпадъци, която:
1. нарушава техническите изисквания относно масата на органичните съединения в
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дънната пепел и шлака, температурата в горивната камера и/или времето на престоя на
хомогенната газова смес;
2. не осигурява необходимите измервания
на емисиите на вредни вещества и/или експлоатационните параметри.
(2) При повторно нарушение по ал. 1 се
налага имуществена санкция в размер от 14 000
до 40 000 лв.
Чл. 138. (1) Наказва се с имуществена санкция в размер от 7000 до 20 000 лв. едноличен
търговец или юридическо лице, което:
1. приема за депониране отпадъци, които не
са предварително третирани, не съответстват
на класа на депото и/или не отговарят на
критериите за депониране;
2. допуска неправилна експлоатация на
депото или запалване на отпадъците в него;
3. не извършва контрол на:
а) постъпващите отпадъци в съоръженията
и инсталациите за обезвреждане;
б) технологията за обезвреждане;
в) замърсяването на компонентите на околната среда при експлоатацията или след преустановяване на дейността по обезвреждане
на отпадъци;
г) дейността по закриване на съоръженията
и инсталациите за обезвреждане на отпадъци;
4. не изпълнява програмата за контрол и мониторинг на депа или съоръжения и инсталации
за третиране на отпадъците и за закриване и
рекултивация на съоръжението за обезвреждане
на отпадъци и за следоперативен мониторинг
и контрол;
5. не изпълнява в срок мерките по прилагането на плана за привеждане на депото в
съответствие с изискванията на наредбата по
чл. 43, ал. 1.
(2) При повторно нарушение по ал. 1 се
налага имуществена санкция в размер от 14 000
до 40 000 лв.
(3) Наказва се с имуществена санкция в
размер от 30 000 до 100 000 лв. собственик на
депо, който:
1. експлоатира депото без наличие на определен размер на отчисленията за един тон
депониран отпадък по чл. 60, ал. 2, т. 1 или 2
в съответствие с изискванията на този закон
или наредбата по чл. 43, ал. 2;
2. не направи две поредни месечни отчисления по чл. 60, ал. 2, т. 1 или 2 или не предостави
банкова гаранция по чл. 60, ал. 2, т. 3;
3. направи месечно отчисление по чл. 60,
ал. 2, т. 1 или 2 или предостави банкова гаранция по чл. 60, ал. 2, т. 3, неотговарящи на
изискванията на този закон или наредбата по
чл. 43, ал. 2;
4. не актуализира размера на отчисленията
по чл. 60, ал. 2, т. 1 или 2, или не предостави
извлечение от банковата сметка по чл. 61, ал. 1;
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5. не продължи или не поднови банкова гаранция в съответствие с изискванията на този
закон или наредбата по чл. 43, ал. 2;
6. не направи две поредни месечни отчисления по чл. 64, ал. 1 или използва невярна
информация за намаление на техния размер;
7. допуска депониране на забранени за депониране отпадъци.
(4) При повторно нарушение по ал. 3 се
налага имуществена санкция в размер от 60 000
до 200 000 лв.
(5) Собственик на депо, който в срока
по чл. 62, ал. 2 не започне извършването на
дейностите по закриването му в съответствие
с плана за закриване, се наказва с имуществена санкция в размер 5000 лв. – за депо за
неопасни отпадъци, и 10 000 лв. – за депо за
опасни отпадъци.
(6) Собственик на депо, който не изпълни
мерките за техническа рекултивация на депото
в сроковете, определени в плана за закриване
на депото, се наказва с имуществена санкция
в размер 2000 лв. – за неопасни отпадъци, и
5000 лв. – за опасни отпадъци за всеки декар
от площта на депото, за който не е извършена
техническа рекултивация.
Чл. 139. (1) Наказва се с имуществена санкция в размер от 7000 до 20 000 лв. едноличен
търговец или юридическо лице, което:
1. не предприема мерки за осъществяване на
разделно събиране на отпадъците, генерирани
от лечебните заведения, както и необходимите
действия за правилното им съхраняване, транспортиране и обезвреждане;
2. изхвърля опасните отпадъци от лечебните
заведения на нерегламентирани места и/или
в съдове за събиране на битови или масово
разпространени отпадъци;
3. съхранява опасните отпадъци от лечебните
заведения на открито или по начин, който води
до замърсяване на компонентите на околната
среда или разпространение на зарази, болести,
или създава предпоставки за възникване на
опасност от епидемии;
4. допуска смесване на опасни отпадъци от
медицинската дейност с други опасни отпадъци, вещества и материали и възпрепятства
последващата технология за обезвреждане и/
или оползотворяване;
5. предава за депониране нетретирани опасни
отпадъци от лечебните заведения;
6. третира отпадъци от лечебните заведения
в нарушение на изискванията на наредбата по
чл. 43, ал. 3.
(2) При повторно нарушение по ал. 1 се
налага имуществена санкция в размер от 14 000
до 40 000 лв.
Чл. 140. (1) Наказва се с имуществена санкция в размер от 3000 до 10 000 лв. едноличен
търговец или юридическо лице, което:
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1. не предприема необходимите мерки за
осигуряване на разделно събиране и третиране
на НУБА, образувани от пусканите на пазара
от него батерии и акумулатори;
2. извършва продажба на портативни и/
или автомобилни батерии и акумулатори на
крайни потребители в търговски обект, където
няма поставени съдове за тяхното събиране от
крайните потребители или съдовете не отговарят
на нормативните изисквания;
3. не приема без заплащане от страна на
крайните потребители негодни за употреба
портативни и/или автомобилни батерии и акумулатори от същия вид в рамките на работното
време на обекта;
4. поставя НУБА в съдове за битови отпадъци
или ги смесва с други отпадъци;
5. изхвърля негодни за употреба акумулатори
на неразрешени за това места и/или излива
електролит от тях;
6. събира и съхранява негодни за употреба
акумулатори без електролит в събирателните
пунктове в количество, превишаващо 5 на сто
от общото количество събрани акумулатори;
7. не осигурява оползотворяването или
предаването за оползотворяване на събраните
от него батерии и акумулатори в законоустановения срок;
8. предава за депониране или изгаряне негодни за употреба автомобилни и/или индустриални батерии и акумулатори;
9. предава за депониране или изгаряне негодни за употреба портативни батерии и акумулатори, съдържащи живак, олово или кадмий;
10. извършва обезвреждане на НУБА, на
части или материали от тях, които могат да
бъдат рециклирани и/или оползотворени;
11. извършва продажба на портативни и/или
автомобилни батерии и акумулатори на крайни
потребители в търговски обект, където няма
поставени на видно място табели, съдържащи
необходимата информация относно възможностите за обратно приемане на негодни за употреба портативни и/или автомобилни батерии
и акумулатори в съответствие с изискванията
на наредбата по чл. 13, ал. 1;
12. извършва продажба на портативни и/
или автомобилни батерии и акумулатори на
крайни потребители и не е сключило договор,
с който се гарантира обслужването на съдовете
за обратно приемане на негодни за употреба
портативни и/или автомобилни батерии и акумулатори, тяхното транспортиране и предаването им за рециклиране на лица, притежаващи
необходимото разрешение за това;
13. извършва продажба на батерии и акумулатори, които не са маркирани с етикет за
капацитет съгласно изискванията на Регламент
(ЕС) № 1103/2010.
(2) При повторно нарушение по ал. 1 се
налага имуществена санкция в размер от 6000
до 20 000 лв.
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Чл. 141. (1) Наказва се с имуществена санкция в размер от 3000 до 10 000 лв. едноличен
търговец или юридическо лице, което:
1. не предприема необходимите мерки за
осигуряване на разделно събиране и третиране
на ИУЕЕО, образувано от пусканото на пазара
от него ЕЕО;
2. умишлено нарушава целостта на излезли
от употреба газоразрядни лампи и електроннолъчеви тръби, освен ако притежава разрешение
или комплексно разрешително по чл. 35 за
тази дейност;
3. събира и съхранява на открито или в
отворени съдове или контейнери ИУЕЕО, в
т.ч и на газоразрядни лампи;
4. поставя ИУЕЕО в съдове за битови отпадъци или ги смесва с други отпадъци;
5. извършва обезвреждане на ИУЕЕО, на
части или материали от него, които могат да
бъдат рециклирани и/или оползотворени;
6. предава за депониране разделно събрано
ИУЕЕО;
7. не обезврежда неподлежащите на повторно
използване, рециклиране и/или оползотворяване отпадъци от предварителното третиране
на ИУЕЕО съгласно изискванията на този
закон и на подзаконовите нормативни актове
по прилагането му;
8. извършва продажба на ЕЕО на крайни
потребители в търговски обект, където няма
поставени съдове за събиране от крайните
потребители на ИУЕЕО от домакинствата
или съдовете не отговарят на нормативните
изисквания;
9. не приема без заплащане от страна на
крайните потребители ИУЕЕО, образувано в
бита, в същото количество, от същия вид или
изпълняващо същите функции, както закупеното от потребителя в рамките на работното
време на обекта;
10. извършва продажба на ЕЕО на крайни
потребители в търговски обект, където няма
поставени на видно място табели, съдържащи
необходимата информация относно възможностите за обратно приемане на ИУЕЕО в
съответствие с изискванията на наредбата по
чл. 13, ал. 1;
11. извършва продажба на ЕЕО на крайни
потребители и не е сключило договор, с който се гарантира обслужването на съдовете за
обратно приемане на ЕЕО, образувано в бита,
неговото транспортиране и предаването му за
рециклиране или оползотворяване на лица,
притежаващи необходимото разрешение за това;
12. пуска на пазара ЕЕО, предназначено за
употреба в бита, без инструкции или указания за
употреба на уреда с необходимата информация
на български език в съответствие с изискванията
на наредбата по чл. 13, ал. 1.
(2) При повторно нарушение по ал. 1 се
налага имуществена санкция в размер от 6000
до 20 000 лв.
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Чл. 142. (1) Наказва се с имуществена санкция в размер от 3000 до 10 000 лв. едноличен
търговец или юридическо лице, което:
1. използва утайки от пречистването на отпадъчни води за нуждите на земеделието, когато:
а) концентрацията на един или повече
тежки метали и арсен в почвата или утайката надвишава максимално допустимата
концентрация;
б) утайките представляват опасни отпадъци
по смисъла на § 1, т. 12 от допълнителните
разпоредби;
в) не осигурява предварителното третиране
на утайки от септични ями и от други подобни
съоръжения за пречистване на отпадъчни води;
г) няма съгласието на собственика на земята;
2. употребява или предоставя за употреба
утайки върху:
а) пасища или фуражни култури, ако пасищата ще се използват за паша, а фуражите ще
се прибират в срок, по-кратък от 45 дни след
употребата на утайките;
б) почви, върху които се отглеждат овощни
и зеленчукови култури и лозя, с изключение
на овощни дървета;
в) почви, предназначени за култивиране
на овощни и зеленчукови култури, които са в
директен контакт с почвата и се консумират в
сурово състояние – за период 10 месеца преди
и по време на събирането на реколтата;
3. употребява утайки, без да осигури изпитване на почвата от акредитирани лаборатории
преди първоначалната употреба на утайките и
след това на всеки 5 години до окончателното
прекратяване на употребата им.
(2) При повторно нарушение по ал. 1 се
налага имуществена санкция в размер от 6000
до 20 000 лв.
Чл. 143. (1) Наказва се с имуществена санкция в размер от 3000 до 10 000 лв. едноличен
търговец или юридическо лице, което:
1. извършва дейности по събиране, съхраняване, разкомплектуване, оползотворяване и/
или обезвреждане на ИУМПС, компоненти и
материали от тях на неразрешени за това места
или на площадки, неотговарящи на изискванията
на този закон или подзаконовите нормативни
актове по прилагането му;
2. не въведе информационна система за отчитане и контрол на издадените удостоверения
за разкомплектуване на ИУМПС.
(2) Наказва се с имуществена санкция в
размер от 3000 до 10 000 лв. едноличен търговец
или юридическо лице, което:
1. извършва продажба или смяна на гуми и
не приема без заплащане от страна на крайните
потребители излезли от употреба гуми (ИУГ);
2. извършва продажба или смяна на гуми и
не е организирало място за връщане от крайните
потребители на ИУГ на територията на обекта,
където се извършва продажбата;
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3. извършва продажба или смяна на гуми и
не е сключило договор, с който се гарантира
събирането и предаването на ИУГ за оползотворяване;
4. извършва продажба или смяна на гуми
и не е осигурило информация в съответствие
с изискванията на наредбата по чл. 13, ал. 1
на видно място на територията на обекта относно възможностите за приемане на ИУГ от
крайните потребители;
5. предава за депониране ИУГ – цели и/
или нарязани, освен когато се депонират велосипедни гуми или гуми с външен диаметър
над 1400 мм или се използват като материал
за строителството на депа;
6. извършва дейности по събиране, съхраняване, оползотворяване и/или обезвреждане
на излезли от употреба гуми на неразрешени
за това места или на площадки, неотговарящи
на изискванията на този закон и подзаконовите
нормативни актове по прилагането му.
(3) Наказва се с имуществена санкция в
размер от 3000 до 10 000 лв. едноличен търговец
или юридическо лице, което:
1. извършва продажба на опаковани стоки
и не приема без заплащане от крайните потребители използвани опаковки и/или отпадъци от опаковки от същия вид, за които има
организирана депозитна или друга система за
многократна употреба;
2. не е организирало разделно събиране на
отпадъците от търговски обекти, производствени, стопански и административни сгради и/
или не ги е предало на лицата по чл. 33, ал. 4;
3. извършва продажба на полимерни торбички, за които не е заплатена продуктова такса
по чл. 59, ал. 7.
(4) При повторно нарушение по ал. 1 – 3
се налага имуществена санкция в размер от
6000 до 20 000 лв.
Чл. 144. (1) Наказва се с имуществена санкция в размер от 3000 до 10 000 лв. едноличен
търговец или юридическо лице, което:
1. съхранява отработени масла или отпадъчни
нефтопродукти на площадки, които не отговарят
на изискванията на този закон или подзаконовите нормативни актове по прилагането му;
2. извършва смяна на отработени масла на
места, които не са оборудвани за целта, или в
съдове, неотговарящи на изискванията;
3. смесва масла, съдържащи полихлорирани
бифенили и терфенили, с други отработени
масла;
4. смесва отработени масла и отпадъчни
нефтопродукти с горива, охлаждащи течности,
спирачна течност и разтворители;
5. извършва продажба на масла и не е осигурило информация на видно място на територията на обекта относно местата за смяна на
маслата, възможните опасности за човешкото
здраве при неправилно манипулиране или риска
за околната среда;
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6. извършва смяна на масла и не е сключило
договор, с който се гарантира събирането и
предаването на отработени масла или отпадъчни
нефтопродукти за оползотворяване.
(2) Наказва се с имуществена санкция в
размер от 7000 до 10 000 лв. едноличен търговец
или юридическо лице, което:
1. не представи информация за притежаваното от него оборудване, съдържащо полихлорирани бифенили и терфенили;
2. не спази сроковете, поставени в плана за
почистването и/или обезвреждането на притежаваното от него оборудване, съдържащо
полихлорирани бифенили, утвърден със заповед
на директора на РИОСВ, на чиято територия
е разположено оборудването.
(3) При повторно нарушение се налага
имуществена санкция, както следва:
1. по ал. 1 – в размер от 6000 до 20 000 лв.;
2. по ал. 2 – в размер от 14 000 до 40 000 лв.
Чл. 145. (1) Наказва се с имуществена
санкция едноличен търговец или юридическо
лице, което:
1. извършва дейности с ОЧЦМ без разрешение;
2. извършва продажба на ОЧЦМ, получени
като технологичен отпадък от собствено производство или от собствен амортизационен лом,
на лица без разрешение;
3. приема ОЧЦМ от юридическо лице или
едноличен търговец без сертификат за произход
или без писмен договор;
4. непосредствено след извършване на
сделката за получаване и/или експедиране
на ОЧЦМ не вписва в отчетните документи
всички обстоятелства;
5. не допусне контролните органи до местата, където осъществява дейността си, или
не представи в указания от тях срок отчетни
документи за приетите, внесените, предадените и изнесените ОЧЦМ или други документи,
които е длъжен да води;
6. сключва договор или приема сертификат
или декларация с невписани всички изискуеми
данни, идентифициращи лицата или купувания
отпадък;
7. в тримесечен срок след преустановяване
на дейността не реализира наличните количества ОЧЦМ и/или не предприеме необходимите действия за почистване на съответната
площадка;
8. нарушава изискванията на чл. 39, ал. 4,
5 или 6;
9. приема от физически лица ОЧЦМ с битов
характер без декларация за произход;
10. приема от физически лица ОЧЦМ, които нямат битов характер, в т.ч. отпадъци по
чл. 39, ал. 1;
11. извършва разплащания по сделки с
отпадъци в нарушение на изискванията по
чл. 38, ал. 4;
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12. не издава и/или не предаде декларация
за съответствие съгласно чл. 5, параграфи 1 и
2 от Регламент (ЕС) № 333/2011;
13. не прилага система за управление на
качеството съгласно чл. 6, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 333/2011.
(2) За нарушенията по ал. 1, т. 1 – 3, 5, 6,
8 – 11 се налагат имуществени санкции в размер
от 30 000 до 100 000 лв., а в останалите случаи
по ал. 1 – от 3000 до 10 000 лв.
(3) При повторно нарушение по ал. 1, т. 1 – 3,
5, 6, 8 – 11 се налага имуществена санкция в
размер от 60 000 до 200 000 лв., а в останалите
случаи по ал. 1 – от 6000 до 20 000 лв.
Чл. 146. Наказва се с имуществена санкция
в размер от 5000 до 10 000 лв. едноличен търговец или юридическо лице, което:
1. възложи или извършва строителни или
монтажни работи или премахване на строежи
без наличие на план за управление на строителни отпадъци в случаите, когато такъв се
изисква по чл. 11, ал. 1;
2. не постигне изпълнението на целите за
оползотворяване и рециклиране на строителни
отпадъци съгласно изискванията и сроковете,
определени с наредбата по чл. 43, ал. 4.
Чл. 147. (1) Наказва се с имуществена санкция в размер от 5000 до 10 000 лв. едноличен
търговец или юридическо лице, което:
1. нарушава изискванията на чл. 47 и/или не
заяви в срок вписване в регистрите по чл. 45,
ал. 1, т. 2 – 5 и 8;
2. не заяви за вписване в срок промяна в
обстоятелствата, подлежащи на вписване в
регистрите по чл. 45, ал. 1, т. 2 – 5 и 8.
(2) На юридическо лице или едноличен
търговец се налага имуществена санкция в
размер от 10 000 до 50 000 лв., когато:
1. пуска на пазара батерии и акумулатори,
които:
а) съдържат живак или кадмий над определените стойности по наредбата по чл. 13, ал. 1;
б) не са маркирани в съответствие с изискванията на наредбата по чл. 13, ал. 1;
в) не са маркирани с етикет за капацитет
съгласно изискванията на Регламент (ЕС)
№ 1103/2010;
2. пуска на пазара части и компоненти на
моторни превозни средства, които:
а) съдържат олово, живак, шествалентен
хром и кадмий над допустимите норми съгласно изискванията на този закон и съответната
наредба по чл. 13, ал. 1;
б) не са обозначени с оглед годността им
за повторна употреба и възстановяване, както
и за възможността да бъдат разглобени преди
последващо третиране;
3. пуска и разпространява на пазара опаковки, които не са маркирани с обозначения
за идентичност на материалите, от които са
произведени;
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4. пуска и разпространява на пазара опаковки,
които съдържат тежки метали – олово, кадмий,
живак и шествалентен хром, над максимално
допустимото съдържание и/или не отговарят
на другите изисквания, определени в наредбата
по чл. 13, ал. 1;
5. пуска на пазара ЕЕО, което не е маркирано в съответствие с изискванията на наредбата
по чл. 13, ал. 1;
6. пуска на пазара други продукти, които
не отговарят на изискванията, определени с
този закон и/или с наредбите по чл. 13, ал. 1.
(3) При повторно нарушение по ал. 1 се
налага имуществена санкция в размер от 10 000
до 20 000 лв., а по ал. 2 – в размер от 20 000
до 100 000 лв.
(4) Лицето по ал. 2 или 3 се задължава да
заплати и разходите за оползотворяването и/
или обезвреждането на продуктите по ал. 2,
т. 1, буква „а“, т. 2, буква „а“, т. 4 и т. 5.
Чл. 148. (1) Наказва се с имуществена санкция организация по оползотворяване или лице
по чл. 14, ал. 1, изпълняващо задълженията си
индивидуално, което:
1. не изпълни предписание на компетентните
органи, дадено във връзка с неизпълнение на
условие на разрешението по чл. 81, ал. 1;
2. не предостави информация и не води отчетност съгласно този закон и/или наредбите
по чл. 13, ал. 1;
3. предостави невярна информация и/или
води невярна отчетност съгласно този закон и
наредбите по чл. 13, ал. 1;
4. не осигури достъп до площадки, помещения и/или документи на длъжностно лице,
извършващо проверка, и/или на одиторите по
чл. 18, ал. 2 или 3;
5. не изпълнява изискванията за обхванато
население от системите за разделно събиране
на отпадъци от опаковки по чл. 33, ал. 1 и
наредбата по чл. 13, ал. 1;
6. не са изпълнени задълженията за разделно
събиране и третиране на отпадъци по чл. 14,
ал. 1 и/или за създаване на система по чл. 15
и/или не са изпълнени изискванията на чл. 14,
ал. 3 от лице, изпълняващо задълженията си
индивидуално;
7. не възстанови в срок разходите по чл. 18,
ал. 5;
8. не изпълни влязла в сила заповед по
чл. 59, ал. 2 на министъра на околната среда
и водите;
9. не предоставя информация на потребителите в съответствие с изискванията на наредбите
по чл. 13, ал. 1;
10. предостави неверни данни, изискващи се
при издаване, изменение и/или допълване или
продължаване срока на действие на разрешение
по чл. 81, ал. 1.
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(2) За нарушенията по ал. 1, т. 1, 3, 4 и 6
се налагат имуществени санкции в размер от
50 000 до 150 000 лв., а в останалите случаи
по ал. 1 – от 10 000 до 20 000 лв.
(3) При повторно нарушение по ал. 1, т. 1, 3,
4 и 6 се налага имуществена санкция в размер
от 100 000 до 300 000 лв., а в останалите случаи
по ал. 1 – от 20 000 до 40 000 лв.
(4) Наказва се с имуществена санкция в
размер от 20 000 до 40 000 лв. лице по чл. 14,
ал. 1, изпълняващо задълженията си индивидуално, което не приема обратно или не е
осигурило обратното приемане на отпадъци в
съответствие с чл. 14, ал. 3.
(5) При повторно нарушение по ал. 4 се
налага имуществена санкция в размер от 40 000
до 80 000 лв.
Чл. 149. (1) Наказва се с имуществена
санкция в размер от 30 000 до 100 000 лв. организация по оползотворяване, която наруши
някоя от забраните по чл. 16 или 17.
(2) Юридическо лице или едноличен търговец, което не заплати продуктовата такса по
чл. 59, в случаите, когато такава се изисква,
се наказва с имуществена санкция в размер от
30 000 до 500 000 лв.
(3) Лице, което пуска на пазара продукти,
след употребата на които се образуват масово
разпространени отпадъци, и изпълнява задълженията си чрез колективна система по чл. 14,
ал. 2, т. 1, се наказва с имуществена санкция
в размер от 10 000 до 30 000 лв., в случай че
откаже проверка или одитиране на данните за
продуктите, пускани на пазара, според изискванията по чл. 14, ал. 6.
(4) За повторно нарушение се налага имуществена санкция, както следва:
1. по ал. 1 – в размер от 60 000 до 200 000 лв.;
2. по ал. 2 – в размер от 60 000 до
1 000 000 лв.;
3. по ал. 3 – в размер от 20 000 до 60 000 лв.
Чл. 150. (1) За извършване на превоз на
неопасни отпадъци, определен като незаконен
съгласно чл. 2, параграф 35 от Регламент (ЕО)
№ 1013/2006, или за нарушаване на забрана по
чл. 98 физическите лица се наказват с глоба
от 1000 до 5000 лв., а на юридическите лица и
едноличните търговци се налага имуществена
санкция в размер от 10 000 до 25 000 лв.
(2) За извършване на превоз на опасни отпадъци, определен като незаконен съгласно чл. 2,
параграф 35 от Регламент (ЕО) № 1013/2006,
или за нарушаване на забрана по чл. 98 физическите лица се наказват с глоба от 3000 до
15 000 лв., а на юридическите лица и едноличните търговци се налага имуществена санкция
в размер от 50 000 до 250 000 лв.
(3) Наказва се с глоба в размер от 1000 до
5000 лв. физическо лице или с имуществена
санкция в размер от 2000 до 20 000 лв. едноличен търговец или юридическо лице, което:
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1. не предостави документ, информация или
не удостовери факти в съответствие с изискванията на чл. 15, букви „в“, „г“ или „д“ или
чл. 16 от Регламент (ЕО) № 1013/2006;
2. не предостави документ, информация или
не изпрати нова нотификация в случаите по
чл. 17 от Регламент (ЕО) № 1013/2006;
3. наруши забраната за смесване на отпадъци по време на превоз по чл. 19 от Регламент
(ЕО) № 1013/2006;
4. не спази изискванията относно превоз
на отпадъци по чл. 18 от Регламент (ЕО)
№ 1013/2006;
5. не изпрати копие от документ за превоз
в съответствие с изискванията на чл. 35, параграф 3, буква „в“, чл. 38, параграф 3, буква „б“
или чл. 42, параграф 3, буква „в“ от Регламент
(ЕО) № 1013/2006.
(4) За неспазване на принудителните административни мерки по чл. 127, т. 2 или на
чл. 129, ал. 6 на физическите лица се налага
глоба от 1000 до 5000 лв., а на юридическите
лица и еднолични търговци се налага имуществена санкция в размер от 5000 до 10 000 лв.
(5) Наказва се с имуществена санкция в
размер 1000 лв. едноличен търговец или юридическо лице, което не изпълнява задължението
си по чл. 103.
(6) За неспазване на принудителните административни мерки по чл. 127, т. 1 или чл. 128
физическите лица се наказват с глоба от 5000
до 10 000 лв., а на юридическите лица и едноличните търговци се налага имуществена
санкция в размер от 10 000 до 20 000 лв.
(7) За повторно нарушение се налага глоба,
съответно имуществена санкция, както следва:
1. по ал. 3 – в размер от 2000 до 10 000 лв.
за физическите лица, съответно в размер от
4000 до 40 000 лв. за юридическите лица;
2. по ал. 4 – в размер от 2000 до 10 000 лв.
за физическите лица, съответно в размер от
10 000 до 20 000 лв. за юридическите лица;
3. по ал. 5 – в размер от 2000 лв.;
4. по ал. 6 – в размер от 2000 до 20 000 лв.
за физическите лица, съответно в размер от
20 000 до 40 000 лв. за юридическите лица.
Чл. 151. (1) Наказва се с глоба от 1400 до
4000 лв., ако не подлежи на по-тежко наказание,
кмет на община и/или длъжностно лице, което:
1. не изпълни задълженията си по организиране изпълнението на мерките в програмите
за управление на отпадъците;
2. не извърши актуализация на програмата
за управление на отпадъците съобразно този
закон и подзаконовите нормативни актове по
прилагането му;
3. не извърши необходимите действия в
случаите, когато причинителите на отпадъци
са неизвестни;
4. не извърши контрол по управление на
отпадъците съгласно чл. 112.
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(2) Наказва се с глоба от 3000 до 10 000 лв.,
ако не подлежи на по-тежко наказание, кмет
на община и/или длъжностно лице, което:
1. не осигури съдове за събиране на битовите отпадъци;
2. не осигури събирането на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или
други инсталации и съоръжения за оползотворяването и/или обезвреждането им;
3. не осигури почистването на уличните
платна, площадите, алеите, парковите и другите
територии от населените места, предназначени
за обществено ползване;
4. не осигури организирането и прилагането
на система за разделно събиране на опасните
отпадъци от потока битови отпадъци по чл. 19,
ал. 3, т. 9;
5. не организира експлоатацията на обект
за третиране на отпадъци в срок 6 месеца от
датата на издаване на разрешението за ползване на строежа;
6. не предприеме мерки за предотвратяване
изхвърлянето на отпадъци на неразрешени за
това места и/или създаването на незаконни сметища и/или организиране на почистването им;
7. не извърши в срок необходимите действия,
свързани с избора на площадка, изграждане,
експлоатация, закриване и мониторинг на депата
за битови отпадъци или на други инсталации
или съоръжения за оползотворяването и/или
обезвреждане на битови отпадъци;
8. не организира събирането, оползотворяването или обезвреждането на строителни
отпадъци от ремонтна дейност, образувани от
домакинствата на територията на съответната
община;
9. не организира в срок разделното събиране
на битови отпадъци на територията на общината
най-малко за следните отпадъчни материали:
хартия и картон, метали, пластмаси и стъкло;
10. не организира дейностите по разделно
събиране на масово разпространени отпадъци
или не определи местата за разполагане на
необходимите елементи на системите за разделно събиране и/или местата за предаване на
масово разпространени отпадъци;
11. не предприеме необходимите действия за
изпълнение на целите за подготовка за повторна употреба и рециклиране по чл. 31, ал. 1 в
съответствие с решението по чл. 26, ал. 1, т. 6;
12. не предприеме необходимите действия
за подготовка и вземане на решение по чл. 26,
ал. 1 или за неговото изпълнение;
13. не организира разделното събиране и съхраняването на битови биоразградими отпадъци,
в т.ч. не определи местата за разполагане на
необходимите елементи на системата за разделно събиране на отпадъците и предаването им
за компостиране или анаеробно разграждане, в
случаите, когато това се изисква от наредбата
по чл. 43, ал. 5;
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14. не осигури в срок площадки за безвъзмездно предаване на разделно събрани отпадъци от
домакинствата, в т.ч. едрогабаритни отпадъци,
опасни отпадъци, ОЧЦМ и други в населени
места с население, по-голямо от 10 000 жители;
15. не организира почистването от отпадъци
на общинските пътища в съответствие с чл. 12;
16. не осигури информация на обществеността по чл. 19, ал. 3, т. 13;
17. не води регистър на площадките за
предаване на отпадъци по чл. 19, ал. 3, т. 14;
18. не предприеме необходимите действия за
измерване и/или установяване на количествата
и/или състава на отпадъците в случаите, когато
това се изисква.
(3) Наказва се с глоба от 7000 до 20 000 лв.,
ако не подлежи на по-тежко наказание, длъжностно лице, което:
1. разреши въвеждането в експлоатация на
обекти, образуващи отпадъци, без да са спазени
изискванията за приемането на обекта;
2. определи площадка за разполагане на
съоръжения за третиране на отпадъци, без да
извърши необходимото проучване или когато
резултатите от него показват, че изграждането
на площадката ще застраши човешкото здраве
и околната среда и/или нарушава изискванията
на този закон и подзаконовите нормативни
актове по прилагането му;
3. не изпълни задълженията си по определяне на изискванията за безопасно ликвидиране на дейности и възстановяване на терена
при прекратяване дейността по третиране на
отпадъците;
4. разреши въвеждането в експлоатация на
инсталации и съоръжения за оползотворяване
или обезвреждане на опасни отпадъци, когато
не са спазени изискванията на този закон;
5. освободи от митнически контрол в нарушение на действащото законодателство транспортираните през държавната граница отпадъци;
6. не вземе своевременно мерки за предот
вратяване на незаконен превоз на отпадъци,
за временно спиране от движение на превоза
или за премахване на други последици от нарушенията;
7. одобри инвестиционен план или план
за управление на отпадъци от строителство и
разрушаване, без да са предвидени мерки или
предвидените мерки не осигуряват изпълнението
на целите за оползотворяване и рециклиране
на строителни отпадъци;
8. не предприеме необходимите действия за
изпълнение и/или не изпълни целите за оползотворяване и рециклиране на строителни отпадъци, определени с наредбата по чл. 43, ал. 4.
(4) Длъжностно лице, което не спази забраната по чл. 9, ал. 1, се наказва с глоба в
размер от 1000 до 5000 лв.
(5) Наказва се с глоба от 5000 до 15 000 лв.,
ако не подлежи на по-тежко наказание, длъжностно лице, което:
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1. издаде разрешение или регистрационен
документ за събиране, съхраняване, транспортиране, оползотворяване или обезвреждане
на отпадъци в нарушение на изискванията на
този закон;
2. не предприеме необходимите мерки за
установяване на нарушения на изискванията
на този закон или подзаконовите нормативни
актове по прилагането му, и/или за налагане
на санкции;
3. в случай на установено нарушение не
предприеме необходимите действия за отстраняването му.
(6) За повторно нарушение се налага глоба,
както следва:
1. по ал. 1 – в размер от 2000 до 8000 лв.;
2. по ал. 2 – в размер от 6000 до 20 000 лв.;
3. по ал. 3 – в размер от 14 000 до 40 000 лв.;
4. по ал. 4 – в размер от 2000 до 10 000 лв.;
5. по ал. 5 – в размер от 10 000 до 30 000 лв.
Чл. 152. (1) За нарушения по чл. 23, ал. 1
кметовете на общини и/или длъжностните
лица се наказват с глоба от 5000 до 10 000 лв.
(2) Председател на регионално сдружение,
който не изпълни задължението си за свикване
на общо събрание, се наказва с глоба от 5000
до 10 000 лв.
Чл. 153. Кмет на община, който не предприеме действията по чл. 21, ал. 1 или не предприеме
в нормативно определения срок действията по
подготовка, изграждане, закриване и следексплоатационни грижи на площадката на депото
и на други съоръжения за третиране на битови
и/или строителни отпадъци, се наказва с глоба
в размер на 20 000 лв.
Чл. 154. При установяване на причинителите
на отпадъци по чл. 55, ал. 1 на физическите
лица се налага глоба от 3000 до 10 000 лв., а
на юридическите лица и едноличните търговци – имуществена санкция от 6000 до 20 000 лв.
Чл. 155. (1) За други нарушения на този
закон, които не съставляват престъпления,
физическите лица, кметовете на общини или
длъжностните лица се наказват с глоба от 500
до 3000 лв., а на юридическите лица или на
едноличните търговци се налага имуществена
санкция от 1000 до 6000 лв.
(2) При повторно нарушение размерът на
глобата или имуществената санкция е в двойния
размер по ал. 1.
Чл. 156. (1) За неизпълнение на предписание
по чл. 113, ал. 3 или чл. 120 на физическите
лица се налага глоба в размер от 2000 лв. до
10 000 лв, а на юридическите лица имуществена
санкция в размер от 5000 до 20 000 лв.
(2) При повторно нарушение на физическите
лица се налага глоба в размер от 4000 лв. до
20 000 лв., а на юридическите лица имуществена санкция в размер от 10 000 до 40 000 лв.
Чл. 157. (1) Нарушенията по чл. 133, ал. 1
и 2, чл. 134, ал. 1 и 2 и чл. 146 се установяват
с акт на директора на РИОСВ или оправомо-

С Т Р.

44

ДЪРЖАВЕН

щени от него длъжностни лица, както и от
длъжностни лица, оправомощени от кмета на
съответната община.
(2) Нарушенията по чл. 133, ал. 4,
чл. 135 – 138, 140, 141, 143, 144, чл. 147, ал. 1,
чл. 149, чл. 151, ал. 1 – 4 и чл. 152 – 154 се
установяват с акт на директора на РИОСВ
или на оправомощени от него длъжностни
лица, а нарушенията по чл. 147, ал. 2 – с акт
на съответния контролен орган по чл. 125 или
оправомощени от него длъжностни лица.
(3) Нарушенията по чл. 148 и чл. 151, ал. 5
се установяват с акт на министъра на околната среда и водите или оправомощени от него
длъжностни лица.
(4) Наказателните постановления по ал. 1,
2 и 3 се издават съответно от министъра на
околната среда и водите или оправомощени от
него длъжностни лица, както и от кмета на общината или оправомощено от него длъжностно
лице в случаите по ал. 1.
(5) Нарушенията по чл. 133, ал. 3 и чл. 145
се установяват с акт на органите на Министерството на вътрешните работи или на оправомощени от директора на РИОСВ или кмета на
общината длъжностни лица, а наказателните
постановления се издават от министъра на
околната среда и водите или от оправомощени
от него длъжностни лица.
Чл. 158. Нарушенията по чл. 150 се установяват с акт на контролните органи по чл. 116,
ал. 2, а наказателните постановления се издават
от министъра на околната среда и водите или
от оправомощени от него длъжностни лица.
Чл. 159. Нарушенията по чл. 139 се установяват с акт на оправомощени от директора
на РЗИ или директора на РИОСВ длъжностни
лица, а наказателните постановления се издават
от директора на РЗИ или директора на РИОСВ.
Чл. 160. Установяването на нарушенията,
издаването, обжалването и изпълнението на
наказателните постановления се извършват по
реда на Закона за административните нарушения и наказания.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. По смисъла на този закон:
1. „Биомаса“ са продукти, състоящи се от
растителни материали от селското и горското
стопанство, които могат да се използват като
гориво с цел оползотворяване на енергийния
им потенциал, както и следните отпадъци:
а) растителни отпадъци от горското и селското стопанство;
б) растителни отпадъци от хранителната
промишленост, при условие че получената
при изгарянето им топлинна енергия се оползотворява;
в) влакнести растителни отпадъци от производството на целулоза от дървесина и производство на хартия от целулоза, при условие че се
изгарят съвместно на мястото на образуването
им и получената в резултат топлинна енергия
се оползотворява;
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г) коркови отпадъци;
д) дървесни отпадъци, включително дървесни
строителни отпадъци, с изключение на тези,
които вследствие обработката им с препарати
за дървесна защита или покрития могат да
съдържат халогенирани органични съединения
или тежки метали.
2. „Биоотпадъци“ са биоразградими отпадъци от парковете и градините, хранителни и
кухненски отпадъци от домакинствата, ресторантите, заведенията за обществено хранене и
търговските обекти, както и подобни отпадъци
от предприятията на хранително-вкусовата
промишленост.
3. „Биоразградими отпадъци“ са всички отпадъци, които имат способността да се разграждат
анаеробно или аеробно, като хранителни и
растителни отпадъци, хартия, картон и други.
4. „Битови отпадъци“ са „отпадъци от домакинствата“ и „подобни на отпадъците от
домакинствата“.
5. „Брокер“ е всяко физическо или юридическо лице, което организира оползотворяването
или обезвреждането на отпадъците от името на
други лица, включително тези брокери, които
физически не притежават отпадъците.
6. „Депониране на отпадъци“ е метод, при
който не се предвижда последващо третиране
на отпадъците и представлява складиране на
отпадъци за срок, по-дълъг от три години – за
отпадъци, предназначени за оползотворяване,
и една година – за отпадъци, предназначени
за обезвреждане, по начин, който не представлява опасност за човешкото здраве и
околната среда.
7. „Масово разпространени отпадъци“ са
отпадъци, които се образуват след употреба на продукти от многобройни източници
на територията на цялата страна и поради
своите характеристики изискват специално
управление.
8. „Минни отпадъци“ са технологичните отпадъци от проучването, добива и преработката
на подземни богатства, натрупани в резултат
на дейности по разрешение за търсене и/или
проучване или по концесии за добив.
9. „Най-добри налични техники“ означава
най-добрите налични техники, определени в § 1,
т. 42 от допълнителните разпоредби на Закона
за опазване на околната среда.
10. „Насипване“ е дейност по оползотворяване, при която подходящи отпадъци се използват
за рекултивационни цели в разкопани участъци
или за инженерни цели в строителството на
депа и където отпадъкът е заместител на неотпадъчни материали.
11. „Обезвреждане“ е всяка дейност, която
не е оползотворяване, дори когато дейността
има като вторична последица възстановяването
на вещества или енергия. Приложение № 1
съдържа неизчерпателен списък на дейностите
по обезвреждане.
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12. „Опасни отпадъци“ са отпадъците, които
притежават едно или повече опасни свойства,
посочени в приложение № 3.
13. „Оползотворяване“ е всяка дейност, която има като основен резултат използването на
отпадъка за полезна цел чрез замяна на други
материали, които иначе биха били използвани
за изпълнението на конкретна функция, или
подготовката на отпадъка да изпълнява тази
функция в производствено предприятие или
в икономиката като цяло. Приложение № 2
съдържа неизчерпателен списък на дейностите
по оползотворяване.
14. „Оползотворяване на материали“ е всяка
дейност по оползотворяване с изключение на
оползотворяване на енергия и преработване
в материали, които се използват като гориво.
15. „Оползотворяване на материали от
строителни отпадъци“ са всички дейности по
оползотворяване на строителни отпадъци с
изключение на изгаряне с оползотворяване на
енергия и преработването в материали, които
се използват като гориво. Оползотворяването
включва и дейностите по подготовка за повторна
употреба, рециклирането или друго материално
оползотворяване.
16. „Организация по оползотворяване“ е
юридическо лице, регистрирано по Търговския
закон или съгласно националното му законодателство, което не разпределя печалба и което управлява и/или самостоятелно извършва
дейностите по разделно събиране, рециклиране
и оползотворяване на масово разпространени
отпадъци.
17. „Отпадък“ е всяко вещество или предмет,
от който притежателят се освобождава или
възнамерява да се освободи, или е длъжен да
се освободи.
18. „Отпадъци от домакинствата“ са отпадъците, образувани от домакинствата.
19. „Отпадъци от черни и цветни метали“
са технологичните отпадъци, получени от
добива, преработката или механичната обработка на цветни и черни метали и сплавите
им, бракуваните машини, съоръжения, детайли
и конструкции от производствен, строителен
или битов характер с изключение на опасните
отпадъци.
20. „Отпадъци от черни и цветни метали
с битов характер“ са отпадъци от черни и
цветни метали (ОЧЦМ), получени в резултат
на жизнената дейност на хората по домовете,
в административни, социални и обществени
сгради. Към тях се приравняват и отпадъците
от черни и цветни метали, получени от търговски обекти, занаятчийски дейности, обекти
за отдих и забавления.
21. „Отработени масла“ са всички смазочни или индустриални масла на минерална
или синтетична основа, негодни за употреба
по първоначалното им предназначение, като
отработени моторни и трансмисионни масла,
смазочни масла, турбинни и хидравлични масла.
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22. „Пазарна цена“ е цената по смисъла
на § 1, т. 8 от допълнителните разпоредби на
Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.
23. „Повторна употреба“ е всяка дейност,
чрез която продуктите или компонентите, които
не са отпадъци, се използват отново за целта,
за която са били предназначени.
24. „Повторно нарушение“ е нарушение,
което е извършено в едногодишен срок от влизането в сила на наказателното постановление,
с което нарушителят е наказан за нарушение
от същия вид.
25. „Подготовка за повторна употреба“ са
дейностите по оползотворяване, представляващи
проверка, почистване или ремонт, чрез които
продуктите или компонентите на продукти,
които са станали отпадък, се подготвят, за да
могат да бъдат използвани повторно без каквато
и да е друга предварителна обработка.
26. „Подобни отпадъци“ са отпадъците,
които по своя характер и състав са сравними
с отпадъците от домакинствата, с изключение
на производствени отпадъци и отпадъци от
селското и горското стопанство.
27. „Предварително съхраняване“ е дейност
по съхраняване на отпадъци при мястото на
образуване до събирането им в съоръжения,
където те се разтоварват, за да се подготвят
за последващо транспортиране до друг обект с
цел оползотворяване или обезвреждане.
28. „Предотвратяване“ са мерките, взети
преди веществото, материалът или продуктът
да стане отпадък, с което се намалява:
а) количеството отпадъци, включително
чрез повторната употреба на продуктите или
удължаването на жизнения им цикъл;
б) вредното въздействие от образуваните
отпадъци върху околната среда и човешкото
здраве, или
в) съдържанието на вредни вещества в материалите и продуктите.
29. „Притежател на отпадъци“ е причинителят
на отпадъци или физическото или юридическото
лице, в чието владение се намират те.
30. „Причинител на отпадъци“ е физическо
или юридическо лице, при чиято дейност се
образуват отпадъци (първичен причинител на
отпадъците), или всеки, който осъществява
предварителна обработка, смесване или други
дейности, водещи до промяна на свойствата
или състава на отпадъка.
31. „Производител на продукта“ е физическо или юридическо лице, което по занятие
разработва, произвежда, обработва, третира,
продава, въвежда от държава – членка на Европейския съюз, или внася продукти на пазара
в Република България.
32. „Производствени отпадъци“ са отпадъците, образувани в резултат на производствената
дейност на физическите и юридическите лица.
33. „Пускане на пазара“ е първото предоставяне на продукта на разположение на друго
лице, безплатно или срещу заплащане, с цел
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той да бъде разпространен и/или използван
на територията на Република България, както
и внасянето и въвеждането на територията на
Република България на продукта от дадено лице
за негова собствена търговска, производствена
или професионална дейност.
34. „Разделно събиране“ е събирането, при
което поток от отпадъци се разделя по вид и
естество на отпадъците с оглед улесняване на
специфично третиране.
35. „Разширена отговорност на производителя“ е екологичен принцип, прилаган като
съвкупност от мерки с цел намаляване на
общото въздействие върху околната среда от
даден продукт чрез въвеждане на задължения
и отговорности за производителя на продукта
по време на целия му жизнен цикъл и по-специално за ограничаване на съдържанието на
опасни вещества, обратно приемане, повторна
употреба, рециклиране, оползотворяване и обезвреждане на отпадъците, получени в резултат
на употребата на продукта.
36. „Регенериране на отработени масла“ е
всяка дейност по рециклиране, чрез която могат
да се произведат базови масла чрез рафиниране
на отработени масла, по-специално чрез отстраняване на замърсителите, продуктите на окисление и добавките, съдържащи се в тези масла.
37. „Рециклиране“ е всяка дейност по оползотворяване, чрез която отпадъчните материали
се преработват в продукти, материали или вещества за първоначалната им цел или за други
цели. То включва преработването на органични
материали, но не включва оползотворяване за
получаване на енергия и преработване в материали, които ще се използват като горива или
за насипни дейности.
38. „Свързани лица“ са лицата по смисъла
на § 1 от Търговския закон.
39. „Строителни отпадъци“ са отпадъците от
строителство и разрушаване, съответстващи на
кодовете отпадъци, посочени в глава 17 от Индекс към Решение 2000/532/EО на Комисията
от 3 май 2000 г. за замяна на Решение 94/3/
ЕО за установяване на списък на отпадъците в
съответствие с член 1, буква „а)“ от Директива
75/442/ЕИО на Съвета относно отпадъците и
Решение 94/904/ЕО на Съвета за установяване
на списък на опасните отпадъци в съответствие
с член 1, параграф 4 от Директива 91/689/
ЕИО на Съвета относно опасните отпадъци и
следващите му изменения.
40. „Следексплоатационни грижи за депо
за отпадъци“ са дейностите по поддръжка на
площадката на депото след неговото закриване,
осъществяване на контрол и наблюдение на
параметрите на околната среда (мониторинг) и
отстраняване на евентуални отрицателни последици от въздействието на депото върху околната
среда и човешкото здраве за определения от
компетентните органи следексплоатационен
период на депото.
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41. „Събиране“ е натрупването на отпадъци, включително предварителното сортиране
и предварителното съхраняване на отпадъци,
с цел транспортирането им до съоръжение за
третиране на отпадъци.
42. „Съхраняване“ е дейност, свързана със
складирането на отпадъците от събирането им
до тяхното третиране, за срок, не по-дълъг от:
а) три години – при последващо предаване
за оползотворяване;
б) една година – при последващо предаване
за обезвреждане.
43. „Транспортиране“ е превозът на отпадъци,
включително съпътстващите го дейности по
товарене, претоварване и разтоварване, когато
се извършва от оператора като самостоятелна
дейност.
44. „Третиране на отпадъците“ са дейностите
по оползотворяване или обезвреждане, включително подготовката преди оползотворяване
или обезвреждане.
45. „Търговец“ е всяко физическо или юридическо лице, което действа от свое име и за своя
сметка при закупуване и последваща продажба
на отпадъците, включително тези търговци,
които физически не притежават отпадъците.
46. „Управление на отпадъците“ са събирането, транспортирането, обезвреждането и
оползотворяването на отпадъците, включително
осъществяваният контрол върху тези дейности,
следексплоатационните грижи за депата, както и действията, предприети в качеството на
търговец или брокер.
§ 2. Този закон въвежда изискванията на:
1. Директива 2008/98/ЕО на Европейския
парламент и на Съвета от 19 ноември 2008 г.
относно отпадъците и за отмяна на определени
директиви (ОВ, L 312/3 от 22 ноември 2008 г.);
2. Директива 2006/66/ЕО на Европейския
парламент и на Съвета от 6 септември 2006 г.
относно батерии и акумулатори и отпадъци от
батерии и акумулатори и за отмяна на Директива 91/157/ЕИО;
3. Директива 2000/76/ЕО на Европейския
парламент и на Съвета от 4 декември 2000 г.
относно изгарянето на отпадъците;
4. Директива 1999/31/ЕО на Съвета от 26 април 1999 г. относно депонирането на отпадъци;
5. Директива 2002/96/ЕО на Европейския
парламент и на Съвета от 27 януари 2003 г.
относно отпадъци от електрическо и електронно
оборудване (ОЕЕО);
6. Директива 94/62/ЕО на Европейския
парламент и на Съвета от 20 декември 1994 г.
относно опаковките и отпадъците от опаковки;
7. Директива 2000/53/ЕО на Европейския
парламент и на Съвета от 18 септември 2000 г.
относно излезлите от употреба превозни средства;
8. Директива 96/59/ЕО на Съвета от 16 септември 1996 г. за обезвреждането на полихлорирани бифенили и полихлорирани терфенили
(ПХБ/ПХТ);

БРОЙ 53

ДЪРЖАВЕН

9. Директива 86/278/ЕИО на Съвета от 12
юни 1986 г. за опазване на околната среда, и
по-специално на почвата, при използване на
утайки от отпадъчни води в земеделието;
10. Директива 78/176/ЕИО на Съвета от 20
февруари 1978 г. относно отпадъци от производството на титанов диоксид;
11. Директива 82/883/ЕИО на Съвета от 3
декември 1982 г. относно процедури за наблюдение и контрол на околни среди, засегнати от
отпадъци от производството на титанов двуокис;
12. Директива 92/112/ЕИО на Съвета от
15 декември 1992 г. относно процедурите за
хармонизиране на програмите за намаляване
и евентуално премахване на замърсяването,
причинявано от отпадъците от производството
на титанов двуокис.
§ 3. (1) Министърът на околната среда и
водите е национален компетентен орган и координатор по всички международни спогодби,
свързани с предмета на този закон, по които
Република България е страна.
(2) Министърът на околната среда и водите
е национален компетентен орган във връзка с
информирането, докладването и нотифицирането на Европейската комисия по Директива
2008/98/ЕО, включително:
1. нотифициране на всеки случай за класификация на отпадъците по чл. 3, ал. 4 и 5;
2. нотифициране на решенията по чл. 5, ал. 2,
постановяващи, че даден отпадък е престанал
да бъде отпадък, в случаите когато не са определени критерии на ниво Европейски съюз,
които да бъдат прилагани за целта;
3. представяне на доклада по чл. 49, ал. 11;
4. предоставяне на информация за общите
правила, определени по реда на чл. 35, ал. 6;
5. информиране за плана за управление на
отпадъците по чл. 49 и програмата за предот
вратяване на отпадъци по чл. 50 след тяхното
приемане, както и за всички техни съществени
изменения;
6. предоставяне на всеки три години на сек
торен доклад за прилагане на директивата в
електронен формат, съдържащ информация за
управлението на отработени масла и за постигнатия напредък в изпълнението на програмите
за предотвратяване на отпадъци, и – по целесъобразност – информация относно мерките
за разширена отговорност на производителите;
7. нотифициране на решенията по чл. 98,
ал. 3.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ
§ 4. Законът за управление на отпадъците (обн., ДВ, бр. 86 от 2003 г.; изм., бр. 70
от 2004 г., бр. 77, 87, 88, 95 и 105 от 2005 г.,
бр. 30, 34, 63 и 80 от 2006 г., бр. 53 от 2007 г.,
бр. 36, 70 и 105 от 2008 г., бр. 82 и 95 от 2009 г.,
бр. 41, 63 и 98 от 2010 г., бр. 8, 30, 33 и 99 от
2011 г.; Решение № 3 на Конституционния съд
от 2012 г. – бр. 26 от 2012 г.; изм., бр. 44 от
2012 г.) се отменя.
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§ 5. (1) Неприключилите към датата на
влизане в сила на закона процедури по издаване, изменение, допълнение или продължаване
срока на действие на разрешения, регистрационни документи и лицензи за извършване
на търговска дейност с отпадъци от черни и
цветни метали (ОЧЦМ) по отменения Закон
за управление на отпадъците се прекратяват
служебно от компетентния орган, а заплатената
такса се възстановява по искане на заявителя.
(2) Неприключилите към датата на влизане
в сила на закона процедури по утвърждаване
на програми за управление на дейностите по
отпадъците по отменения Закон за управление
на отпадъците се прекратяват служебно от
компетентния орган, а заплатената такса се
възстановява по искане на заявителя.
§ 6. (1) Разрешенията и регистрационните
документи за извършване на дейности с отпадъци, издадени по реда на отменения Закон
за управление на отпадъците, освен в случаите
по ал. 2 и § 7, ал. 6 и 7, запазват действието
си до изтичането на срока им, но не по-късно
от три години от влизането в сила на закона.
(2) При необходимост от изменение и допълнение на разрешениe по ал. 1, издадено
от министъра на околната среда и водите, се
подава заявление за издаване на ново по реда
на чл. 67 до директора на РИОСВ, на чиято
територия са разположени площадките с подлежащи на изменение обстоятелства по чл. 73.
Разрешението по ал. 1 запазва действието си
по отношение на площадките и дейностите с
отпадъци на територията на съответната РИОСВ
до произнасяне на компетентния орган. Разрешението, издадено по реда на чл. 67, обхваща
всички площадки и дейности с отпадъци на
територията на съответната РИОСВ.
(3) При необходимост от изменение и допълнение на регистрационен документ се подава
заявление за издаване на нов по реда на чл. 78.
(4) Издадените удостоверения по чл. 84, ал. 4
от отменения Закон за управление на отпадъците
запазват действието си до 31 декември 2012 г.
§ 7. (1) Лицата, притежаващи лиценз за
извършване на търговска дейност с ОЧЦМ,
издаден по реда на отменения Закон за управление на отпадъците, подават в срок до 6
месеца от влизането в сила на закона заявление за получаване на разрешение по чл. 67 до
директора на РИОСВ, на чиято територия са
разположени площадките за извършване на
дейности с отпадъците.
(2) В случаите по ал. 1 лицензът за търговска дейност с ОЧЦМ запазва действието
си до произнасяне на компетентния орган по
заявлението по ал. 1.
(3) В случаите, когато не е подадено заявление по ал. 1, лицензът запазва действието си в
срок до 6 месеца от влизането в сила на закона.
(4) В тримесечен срок от изтичането на срока
по ал. 3 притежателят на лиценза е длъжен да
преустанови дейността, да реализира наличните
количества ОЧЦМ и да предприеме необходимите мерки за почистване на площадките.
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(5) Лицата, притежаващи разрешение и/или
регистрационен документ, издадени по реда на
отменения Закон за управление на отпадъците,
за дейности по съхраняване и предварително
третиране на отпадъци от метални опаковки,
ИУЕЕО, НУБА и ИУМПС, подават в срок до
6 месеца от влизането в сила на закона заявление за получаване на разрешение по чл. 67
до директора на РИОСВ, на чиято територия
са разположени площадките за извършване на
дейности с отпадъците.
(6) В случаите по ал. 5 разрешението и
регистрационният документ, издадени по реда
на отменения Закон за управление на отпадъците, запазват действието си до произнасяне на
компетентния орган по заявлението по ал. 5.
(7) В случаите, когато не е подадено заявление по ал. 5, разрешенията и регистрационните
документи по ал. 5 запазват действието си в
срок до 6 месеца от влизането в сила на закона.
(8) В тримесечен срок от изтичането на
срока по ал. 7 лицето е длъжно да преустанови
дейността и да предприеме необходимите мерки
за почистване на площадките.
(9) В едномесечен срок от влизането в сила на
закона министърът на икономиката, енергетиката
и туризма предава на министъра на околната
среда и водите информацията от регистъра по
чл. 26, ал. 2 от отменения Закон за управление
на отпадъците на електронен носител.
§ 8. (1) Организациите по оползотворяване
на отпадъци, получили разрешения до влизането в сила на закона, привеждат дейността
си в съответствие с изискванията му и подават
заявление по чл. 81, ал. 2 за издаване на ново
разрешение в 6-месечен срок от влизането в
сила на закона. Издадените преди влизането
в сила на закона разрешения запазват действието си до произнасяне на компетентния
орган с решение.
(2) В случаите, когато не е подадено заявление по ал. 1, разрешенията запазват действието си в срок до 31 декември 2012 г., като
се доказва изпълнението на целите за 2012 г.
§ 9. (1) Подзаконовите нормативни актове
по прилагането на закона се издават/приемат
в срок до 6 месеца от влизането му в сила.
(2) Подзаконовите нормативни актове, издадени/приети на основание отменения Закон
за управление на отпадъците, се прилагат до
издаването на актовете по ал. 1, доколкото не
противоречат на този закон.
§ 10. Целите за рециклиране и оползотворяване на отпадъци от опаковки, определени в
чл. 11, ал. 2 и 3 от отменения Закон за управ
ление на отпадъците, се прилагат до приемане
на съответната наредба по чл. 13, ал. 1.
§ 11. Приетите програми по чл. 29, ал. 1,
т. 1 от отменения Закон за управление на отпадъците запазват своето действие до изтичането
на срока им, но не по-късно от две години от
влизането в сила на закона.
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§ 12. Приетите от общинските съвети наредби
по чл. 19 от отменения Закон за управление на
отпадъците запазват своето действие до приемане на наредбите по чл. 22, но не по-късно
от две години от влизането в сила на закона.
§ 13. (1) Създадените по реда на чл. 19б от
отменения Закон за управление на отпадъците
регионални сдружения на общините се запазват. Член 24, ал. 1 и 2 не се прилагат спрямо
общините, създали регионални сдружения по
реда на отменения Закон за управление на
отпадъците.
(2) Заварените регионални сдружения и
споразумения, създадени по реда на чл. 19а от
отменения Закон за управление на отпадъците
преди 23 май 2010 г., подлежат на прекратяване
в срок до 31 декември 2014 г. Ако общините
изберат да запазят заварените регионални сдружения и споразумения, в срок до 31 декември
2014 г. могат да получават финансиране на
проекти в областта на управление на отпадъците по чл. 24, ал. 9.
§ 14. (1) Площадките по чл. 19, ал. 3, т. 11
се осигуряват в срок до две години след влизането в сила на закона.
(2) В срока по ал. 1 предаването на ОЧЦМ с
битов характер от физически лица се извършва
при наличие на декларация за произход само
на лица, притежаващи:
1. разрешение или комплексно разрешително
по чл. 35, ал. 1;
2. лиценз за търговска дейност с ОЧЦМ,
валиден в сроковете по § 7.
§ 15. Целите по чл. 31, ал. 1, т. 1 за подготовка за повторна употреба и рециклиране на
отпадъчни материали, включващи най-малко
хартия и картон, метал, пластмаса и стъкло от
домакинствата и подобни отпадъци от други
източници, се прилагат, както следва:
1. до 1 януари 2016 г. – най-малко 25 на сто
от общото им тегло;
2. до 1 януари 2018 г. – най-малко 40 на сто
от общото им тегло;
3. до 1 януари 2020 г. – най-малко 50 на сто
от общото им тегло.
§ 16. Целите по чл. 32, ал. 1 за повторна
употреба, рециклиране и друго оползотворяване
на материали, включително при насипни дейности чрез заместване на други материали с
отпадъци, на неопасни строителни отпадъци, с
изключение на почви, земни и скални маси от
изкопи в естествено състояние, несъдържащи
опасни вещества, се прилагат, както следва:
1. до 1 януари 2016 г. – най-малко 35 на сто
от общото тегло на отпадъците;
2. до 1 януари 2018 г. – най-малко 55 на сто
от общото тегло на отпадъците;
3. до 1 януари 2020 г. – най-малко 70 на сто
от общото тегло на отпадъците.
§ 17. Регистрите по чл. 45, ал. 1, т. 4 – 9 и
чл. 46 се създават в срок до 6 месеца от влизането в сила на закона.
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§ 18. (1) Планът по чл. 49, ал. 1 се приема
в срок до две години от влизането в сила на
закона.
(2) Националната програма за управление
на дейностите по отпадъците по чл. 28, ал. 1 от
отменения Закон за управление на отпадъците
запазва своето действие до приемане на плана
по чл. 49, ал. 1.
(3) Програмата по чл. 50, ал. 1 се разработва
и внася в Министерския съвет в срок до 12
декември 2013 г.
§ 19. (1) Изискванията на чл. 60 не се
прилагат за регионални или общински депа
за отпадъци, за които към 1 януари 2011 г.
остатъчният капацитет на депото е по-малък
от 10 на сто от общия капацитет на депото,
което е в експлоатация.
(2) Изискванията на чл. 60 не се прилагат за
депа за отпадъци, за които определеният срок
за преустановяване на тяхната експлоатация е
преди 1 януари 2012 г.
(3) За депата по ал. 1 и 2 се правят отчисления
по минимален размер, определен с наредбата
по чл. 43, ал. 2, в срок до преустановяване на
тяхната експлоатация.
§ 20. Разпоредбата на чл. 138, ал. 3, т. 7
се прилага след изтичането на определените
за съоръженията срокове, предвидени в приложение № 5.
§ 21. Дейностите R12 и R13 от приложение
№ 2, както и предаването за подготовка за
оползотворяване не се отчитат за изпълнение
на целите за повторна употреба, рециклиране и
оползотворяване на масово разпространени отпадъци, определени с наредбите по чл. 13, ал. 1.
§ 22. Подаването на заявления и документи
по електронен път в случаите, предвидени в
закона, не се прилага до въвеждането в действие на информационно-техническа система,
обезпечаваща тяхната обработка в съответствие
с изискванията на Закона за електронния документ и електронния подпис.
§ 23. 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, 32, 38, 45 и 47 от 2012 г.)
се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 98, ал. 3 думите „Закона за ограничаване на вредното въздействие на отпадъците
върху околната среда“ се заменят със „Закона
за управление на отпадъците“.
2. В чл. 142, ал. 5 се създава т. 9:
„9. изискванията за селективно разделяне
на отпадъците, образувани по време на строително-монтажните работи и дейностите по
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разрушаване с цел осигуряване на последващото
им оползотворяване, включително рециклиране
и постигане на съответните количествени цели
за оползотворяване и рециклиране.“
3. В чл. 148 ал. 9 се изменя така:
„(9) В разрешението за строеж се вписват:
1. всички фактически и правни основания
за издаването му;
2. условията, свързани с изпълнението на
строежа, включително оползотворяването на
хумусния земен слой;
3. мерките за селективно разделяне на
отпадъците, образувани по време на строително-монтажните работи и дейностите по
разрушаване и осигуряване на последващото им
оползотворяване, включително рециклиране, и
4. премахването на сградите без режим на
застрояване или запазването им за определен
срок до завършването на строежа.“
4. В чл. 178, ал. 3:
а) в т. 5 думите „чл. 71а“ се заменят с „чл. 60“;
б) създава се т. 6:
„6. не е издадено разрешение или регистрационен документ за дейности с отпадъци,
когато такива се изискват по реда на чл. 67
и 78 от Закона за управление на отпадъците.“
5. В чл. 196, ал. 3 се създава изречение
трето: „Премахването на строежи се извършва след одобряване на план за управление на
строителни отпадъци по чл. 11 от Закона за
управление на отпадъците.“
6. В чл. 197, ал. 1 след думите „Агенцията
по геодезия, картография и кадастър“ се добавя
„и след одобряване на план за управление на
строителни отпадъци по чл. 11 от Закона за
управление на отпадъците“.
7. В § 5 от допълнителните разпоредби т. 35
се изменя така:
„35. „Третиране на отпадъците“ са дейностите
по оползотворяване или обезвреждане, включително подготовката преди оползотворяване
или обезвреждане.“
§ 24. В Закона за местните данъци и такси
(обн., ДВ, бр. 117 от 1997 г.; изм., бр. 71, 83,
105 и 153 от 1998 г., бр. 103 от 1999 г., бр. 34
и 102 от 2000 г., бр. 109 от 2001 г., бр. 28, 45, 56
и 119 от 2002 г., бр. 84 и 112 от 2003 г., бр. 6,
18, 36, 70 и 106 от 2004 г., бр. 87, 94, 100, 103
и 105 от 2005 г., бр. 30, 36 и 105 от 2006 г.,
бр. 55 и 110 от 2007 г., бр. 70 и 105 от 2008 г.,
бр. 12, 19, 41 и 95 от 2009 г., бр. 98 от 2010 г.
и бр. 19, 28, 31, 35 и 39 от 2011 г.; Решение
№ 5 на Конституционния съд от 2012 г. – бр. 30
от 2012 г.) в чл. 66, ал. 1 се правят следните
изменения и допълнения:
1. В т. 2 след думата „събиране“ се поставя
запетая и се добавя „включително разделно“,
а думата „обезвреждането“ се заменя с „третирането“.
2. В т. 3 думите „чл. 71а и 71е“ се заменят
с „чл. 60 и 64“.
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§ 25. В Закона за ограничаване на административното регулиране и административния
контрол върху стопанската дейност (обн., ДВ,
бр. 55 от 2003 г.; попр., бр. 59 от 2003 г.; изм.,
бр. 107 от 2003 г., бр. 39 и 52 от 2004 г., бр. 31
и 87 от 2005 г., бр. 24, 38 и 59 от 2006 г., бр. 11
и 41 от 2007 г., бр. 16 от 2008 г., бр. 23, 36, 44
и 87 от 2009 г., бр. 25, 59, 73 и 77 от 2010 г.,
бр. 39 и 92 от 2011 г., бр. 26 от 2012 г.) в приложението към чл. 9, ал. 1, т. 2 т. 27 се отменя.
§ 26. 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 и 38 от
2012 г.) в чл. 17, ал. 10, т. 3 думите „чл. 37“ се
заменят с „чл. 67“.
§ 27. В Закона за отговорността за предот
вратяване и отстраняване на екологични щети
(обн., ДВ, бр. 43 от 2008 г.; изм., бр. 12, 32 и
35 от 2009 г., бр. 77 и 98 от 2010 г., бр. 92 от
2011 г., бр. 14 от 2012 г.) в приложение № 1 към
чл. 3, т. 1 в т. 9 думите „раздел V“ се заменят
с „раздел ІV“.
§ 28. В Закона за морските пространства,
вътрешните водни пътища и пристанищата на
Република България (обн., ДВ, бр. 12 от 2000 г.;
изм., бр. 111 от 2001 г., бр. 24 и 70 от 2004 г.,
бр. 11 от 2005 г.; Решение № 5 на Конституционния съд от 2005 г. – бр. 45 от 2005 г.; изм.,
бр. 87, 88, 94, 102 и 104 от 2005 г., бр. 30, 36,
43, 65, 99 и 108 от 2006 г., бр. 41, 54 и 109 от
2007 г., бр. 67, 71, 98 и 108 от 2008 г., бр. 47 и
81 от 2009 г., бр. 61 и 88 от 2010 г., бр. 23 от
2011 г. и бр. 32 от 2012 г.) в § 2 от допълнителните разпоредби в т. 37 и 38 думите „§ 1,
т. 1“ се заменят с „§ 1, т. 17“.
§ 29. 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., бр. 38 от 2011 г. и
бр. 38 от 2012 г.) в § 1, ал. 1 от допълнителните
разпоредби се правят следните изменения:
1. В т. 22 думите „§ 1, т. 17“ се заменят с
„§ 1, т. 13“.
2. В т. 23 думите „§ 1, т. 1“ се заменят с
„§ 1, т. 17“.
3. В т. 24 думите „§ 1, т. 4“ се заменят с
§ 1, т. 12“.
§ 30. В Закона за движението по пътищата (обн., ДВ, бр. 20 от 1999 г.; изм., бр. 1 от
2000 г., бр. 43 и 76 от 2002 г., бр. 16 и 22 от
2003 г., бр. 6, 70, 85 и 115 от 2004 г., бр. 79, 92,
99, 102, 103 и 105 от 2005 г., бр. 30, 34, 61, 64,
80, 82, 85 и 102 от 2006 г., бр. 22, 51, 53, 97 и
109 от 2007 г., бр. 36, 43, 69, 88 и 102 от 2008 г.,
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бр. 74, 75, 82 и 93 от 2009 г., бр. 54, 98 и 100 от
2010 г., бр. 10, 19, 39 и 48 от 2011 г.; Решение
№ 1 на Конституционния съд от 2012 г. – бр. 20
от 2012 г.; изм., бр. 47 от 2012 г.) в § 2, ал. 1 от
допълнителните разпоредби думите „§ 1, т. 1“
се заменят с „§ 1, т. 17“.
§ 31. 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., бр. 38, 44 и 47 от
2012 г.) в чл. 28б, ал. 4, т. 4 думите „чл. 16в“
се заменят с „чл. 12“.
§ 32. В Търговския закон (обн., ДВ, бр. 48
от 1991 г.; изм., бр. 25 от 1992 г., бр. 61 и 103
от 1993 г., бр. 63 от 1994 г., бр. 63 от 1995 г.,
бр. 42, 59, 83, 86 и 104 от 1996 г., бр. 58, 100
и 124 от 1997 г., бр. 21, 39, 52 и 70 от 1998 г.,
бр. 33, 42, 64, 81, 90, 103 и 114 от 1999 г., бр. 84
от 2000 г., бр. 28, 61 и 96 от 2002 г., бр. 19, 31
и 58 от 2003 г., бр. 31, 39, 42, 43, 66, 103 и 105
от 2005 г., бр. 38, 59, 80 и 105 от 2006 г., бр. 59,
92 и 104 от 2007 г., бр. 50, 67, 70, 100 и 108 от
2008 г., бр. 12, 23, 32, 47 и 82 от 2009 г., бр. 41
и 101 от 2010 г., бр. 14, 18 и 34 от 2011 г.) в
чл. 614, ал. 7 думите „чл. 71а, ал. 1“ се заменят
с „чл. 60, ал. 2“.
§ 33. 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
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., бр. 32 и 38 от 2012 г.) се правят
следните изменения и допълнения:
1. В чл. 93 се създава ал. 7:
„(7) Решение, с което е преценено да не се
извършва ОВОС, губи правно действие, ако в
срок 5 години от датата на издаването му не е
започнало осъществяването на инвестиционното
предложение, което се установява с проверка
на контролните органи по околната среда.“
2. В чл. 118, ал. 4 т. 1 се изменя така:
„1. по чл. 67 във връзка с чл. 35 от Закона
за управление на отпадъците;“.
3. В чл. 131м:
а) в ал. 1 след думите „Протокола от Киото“
се добавя „и по проекти, генериращи доброволни редукции на емисии на парникови газове“;
б) в ал. 2 в текста преди т. 1 след думите
„сертифицирани единици“ се добавя „и доброволни редукции на емисии“.
4. В преходните и заключителните разпоредби в § 12а:
а) досегашният текст става ал. 1;
б) създава се ал. 2:
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„(2) Срокът по чл. 93, ал. 7 започва да тече
от датата на влизане в сила на становището или
на решението по чл. 93, ал. 2 и 3 и се отнася
и за тези становища или решения, които са
издадени преди 1 юли 2012 г.“
§ 34. Изпълнението на този закон се възлага
на министъра на околната среда и водите.
§ 35. Законът влиза в сила от деня на
обнародването му в „Държавен вестник“ с
изключение на разпоредбите на:
1. член 10, ал. 3 и 6, чл. 11, ал. 1, чл. 19,
ал. 5, чл. 38, ал. 4 и чл. 39, ал. 3, които влизат
в сила две години след влизането в сила на
закона;
2. член 33, ал. 4 и чл. 34, които влизат в
сила от 1 януари 2013 г.;
3. член 49, ал. 8, която влиза в сила от 1
януари 2015 г.
Законът е приет от 41-ото Народно събрание
на 28 юни 2012 г. и е подпечатан с официалния
печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
Приложение № 1
към § 1, т. 11
от допълнителните разпоредби
ДЕЙНОСТИ ПО ОБЕЗВРЕЖДАНЕ
D 1
Подземно или наземно депониране
(например депо и др.).
D 2
Обработване на земята (например био
разграждане на течни или утаечни отпадъци в
почвата и т.н.).
D 3
Дълбочинно инжектиране (например
инжектиране на изпомпани отпадъци в кладенци,
солни находища или естествени хранилища).
D 4
Повърхностни заграждения (например
депониране на течни или утаечни отпадъци в ями,
блата, лагуни и др.).
D 5
Специално изградени депа (например
депониране в отделни непромокаеми клетки, които са запечатани и изолирани помежду си и от
околната среда, и др.).
D 6
Изхвърляне във водни басейни, с изключение на морета и океани.
D 7
Изхвърляне в морета и океани, включи
телно заравяне под морското дъно.
D 8
Биологично третиране, непосочено на
друго място в настоящото приложение, водещо
до образуване на крайни съединения или смеси,
които се обезвреждат чрез някоя от дейностите с
кодове D 1 – D 12.
D 9
Физико-химично третиране, непосочено
на друго място в настоящото приложение, водещо
до образуване на крайни съединения или смеси,
които се обезвреждат чрез някоя от дейностите с
кодове D 1 – D 12 (например изпаряване, сушене,
калциниране и др.).
D 10 Наземно изгаряне.
D 11 Изгаряне в морето (*).
D 12 Постоянно съхраняване (например
съхраняване на контейнери в мина и т.н.).
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D 13 Прегрупиране или смесване преди
подлагане на някоя от дейностите с кодове D 1 –
D 12 (**).
D 14 Препакетиране преди подлагане на
някоя от дейностите с кодове D 1-D 13.
D 15 Съхраняване до извършването на някоя
от дейностите с кодове D 1 – D 14, с изключение
на временното съхраняване на отпадъците на
площадката на образуване до събирането им (***).
(*) Тази дейност е забранена от законодателството
на ЕС и от международни конвенции.
(**) При отсъствие на друг подходящ код D тук
могат да се включат предварителни дейности преди
обезвреждането, включително предварителна обработка, като inter alia, сортиране, трошене, уплътняване,
пелетизиране, сушене, рязане, кондициониране, или
разделяне преди подлагане на някоя от дейностите
с кодове D 1 – D 12.
(***) Временно съхраняване означава предварително съхраняване по смисъла на § 1, т. 27 от
допълнителните разпоредби.

Приложение № 2
към § 1, т. 13
от допълнителните разпоредби
ДЕЙНОСТИ ПО ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ
R 1
Използване на отпадъците предимно
като гориво или друг начин за получаване на
енергия (*).
R 2
Възстановяване/регенериране на разтворители.
R 3
Рециклиране/възстановяване на органични вещества, които не са използвани като
разтворители, включително чрез компостиране и
други процеси на биологична трансформация (**).
R 4
Рециклиране/възстановяване на метали
и метални съединения.
R 5
Рециклиране/възстановяване на други
неорганични материали (***).
R 6
Регенериране на киселини или основи.
R 7
Оползотворяване на компоненти, използвани за намаляване на замърсяването.
R 8
Оползотворяване на компоненти от
катализатори.
R 9
Повторно рафиниране на масла или
друга повторна употреба на масла.
R 10
Обработване на земната повърхност,
водещо до подобрения за земеделието или околната среда.
R 11
Използване на отпадъците, получени в
резултат на някоя от дейностите с кодове R 1 –
R 10.
R 12
Размяна на отпадъци за подлагане на
някоя от дейностите с кодове R 1 – R 11 (****).
R 13
Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R 1 –
R 12, с изключение на временното съхраняване
на отпадъците на площадката на образуване до
събирането им (*****).
(*) Това включва инсталации за изгаряне,
предназначени за преработка на твърди битови
отпадъци, единствено когато тяхната енергийна
ефективност е равна или по-висока от:
– 0,60 за инсталациите, които са в експлоатация
и са получили разрешение съгласно приложимото
общностно законодателство преди 1 януари 2009 г.;
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– 0,65 за инсталации, получили разрешение
след 31 декември 2008 г., като се използва следната формула:
Енергийна ефективност = (Ep – (Ef + Ei)/
(0,97 Ч (Ew + Ef), където:
Ер е годишното производство на енергия под
формата на топлина или електричество; изчислява
се, като енергията под формата на електричество
се умножава по 2,6, а енергията под формата на
топлина, произведена за търговска употреба, се
умножава по 1,1 (GJ/годишно);
Ef – годишното количество енергия, вложена в
системата от горива, участващи в производството
на пара (GJ/годишно);
Ew – годишното количество енергия, съдържаща се в третираните отпадъци, изчислено въз
основа на нетната топлинна стойност на изгаряне
на отпадъците (GJ/годишно);
Ei – годишният внос на енергия, като се изключват Ew и Ef (GJ/годишно);
0,97 – коефициент на загубите на енергия, дължащи се на дънната пепел и излъчването.
Тази формула се прилага в съответствие с
референтния документ за най-добрите налични
техники за изгаряне на отпадъци.
(**) Това включва също газификазия и пиролиза,
като компонентите се използват като химикали.
(***) Това включва почистване на почвата, водещо
до оползотворяване на почвата и рециклиране на
неорганични строителни материали.
(****) При отсъствие на друг подходящ код R
това може да включва предварителни дейности преди оползотворяването, включително предварителна
обработка, като inter alia, разглобяване, сортиране,
трошене, уплътняване, пелетизиране, сушене, рязане,
кондициониране, преопаковане, разделяне, прегрупиране или смесване преди подлагане на някоя от
дейностите с кодове R 1 – R 11.
(*****) Временно съхраняване означава предварително съхраняване по смисъла на § 1, т. 27 от
допълнителните разпоредби.

Приложение № 3
към § 1, т. 12

от допълнителните разпоредби
СВОЙСТВА, КОИТО ОПРЕДЕЛЯТ ОТПАДЪ
ЦИТЕ КАТО ОПАСНИ
H 1
„Експлозивни“ вещества и смеси, които
могат да експлодират под въздействие на пламък
или които са по-чувствителни към удар или триене
от динитробензен.
H 2
„Оксидиращи“ вещества и смеси, които
пораждат силно екзотермична реакция при контакт
с други вещества, особено със запалими вещества.
H 3-A „Лесно запалими“:
– течни вещества и смеси, които имат точка
на възпламеняване под 21 °С (включително изклю
чително запалими течности);
– вещества и смеси, които могат да се нагорещяват и да се възпламеняват при контакт с
въздуха при обикновена температура без допълнителна енергия, или
– твърди вещества и смеси, които могат лесно
да се възпламенят при кратък контакт с източник
на огън и които продължават да горят или да тлеят
след отстраняването на източника на огън, или
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– газообразни вещества и смеси, които са
запалими на въздух при обикновено налягане, или
– вещества и смеси, които при контакт с вода
или влажен въздух отделят в опасни количества
лесно възпламеними газове.
H 3-Б „Запалими“ течни вещества и смеси,
които имат точка на възпламеняване, равна или
по-висока от 21 °С и равна или по-ниска от 55 °С.
H 4
„Дразнещи“ некорозивни вещества и
смеси, които при непосредствен, продължителен
или повтарящ се контакт с кожата или лигавиците
могат да предизвикат възпаление.
H 5
„Вредни“ вещества и смеси, които при
вдишване, поглъщане или проникване през кожата
могат да причинят смърт или остри и хронични
увреждания на здравето.
H 6
„Токсични“ вещества и смеси, включително силно токсични вещества и смеси, които
при вдишване, поглъщане или проникване през
кожата, могат да причинят смърт или остри и
хронични увреждания на здравето.
H 7
„Канцерогенни“ вещества и смеси,
които при вдишване, поглъщане или проникване
през кожата могат да предизвикат рак или да
повишат честотата на раковите заболявания.
H 8
„Корозивни“ вещества и смеси, които
при контакт с живи тъкани могат да ги разрушат.
H 9
„Инфекциозни“ вещества, съдържащи
жизнени микроорганизми или техни токсини,
които са известни или за които има основание
да се счита, че предизвикват болести при хората
или при други живи организми.
H 10 „Токсични за репродукцията“ вещества
и смеси, които при вдишване, поглъщане или
проникване през кожата могат да предизвикат или
да повишат честотата на ненаследствени вродени
увреждания на потомството и/или да увредят
мъжката и женската възпроизводителна функция
или способност.
H 11 „Мутагенни“ вещества и смеси, които
при вдишване, поглъщане или проникване през
кожата могат да предизвикат или да повишат
честотата на наследствени генетични дефекти.
H 12 Вещества и смеси, които образуват
токсични или силно токсични газове при контакт
с вода, въздух или киселина.
H 13(*) „Сенсибилизиращи“ вещества и смеси,
които, ако се вдишат или проникнат през кожата
могат да предизвикат реакция на свръхчувствителност, така че при следваща експозиция на веществото или на сместа се причиняват характерни
вредни ефекти.
(*) Доколкото са на разположение методи за
изпитване.
H 14 „Токсични за околната среда“ отпадъци,
които представляват или могат да представляват
непосредствени или забавени рискове за един или
повече компонента на околната среда.
H 15 Отпадъци, способни по какъвто и да е
начин след обезвреждане да образуват други вещества (например инфилтрат), които притежават
едно или повече от свойствата, изброени по-горе.
Забележки:
1. Придаването на свойства на опасност като
„токсични“ и „силно токсични“, „вредни“, „корозивни“, „дразнещи“, „канцерогенни“, „токсични за
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репродукцията“, „мутагенни“ и „опасни за околната
среда“ е направено въз основа на критериите по
приложение № 1 към Наредбата за реда и начина
за класифициране, опаковане и етикетиране на химични вещества и смеси (ДВ, бр. 68 от 2010 г.) или
приложение I към Регламент (ЕО) № 1272/2008 на
Европейския парламент и на Съвета от 16 декември
2008 г. относно класифицирането, етикетирането и
опаковането на вещества и смеси, за изменение и за
отмяна на директиви 67/548/ЕИО и 1999/45/ЕО и
за изменение на Регламент (ЕО) № 1907/2006 (ОВ,
L 353/1 от 31 декември 2008 г.).
2. Когато е целесъобразно, за опасните смеси се
прилагат приложения № 7 и 8 към Наредбата за реда
и начина за класифициране, опаковане и етикетиране
на химични вещества и смеси или Регламент (ЕО)
№ 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета
от 16 декември 2008 г. относно класифицирането,
етикетирането и опаковането на вещества и смеси,
за изменение и за отмяна на директиви 67/548/
ЕИО и 1999/45/ЕО и за изменение на Регламент
(ЕО) 1907/2006.
Методи на изпитвания
Методите, които се използват, са описани в
Регламент (ЕО) № 440/2008 на Комисията от 30
май 2008 г. за определяне на методи за изпитване в
съответствие с Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на
химикали (REACH) (ОВ, L 142/1 от 31 май 2008 г.),
както и в други свързани с въпроса документи на
Европейския комитет по стандартизация (CEN).

Приложение № 4
към чл. 50, ал. 3, т. 2
ПРИМЕРНИ МЕРКИ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ
ОБРАЗУВАНЕТО НА ОТПАДЪЦИ
Мерки, които могат да засегнат рамковите
условия, свързани с образуването на отпадъци:
1. Използване на мерки за планиране или други икономически инструменти за насърчаване на
ефикасното използване на ресурсите.
2. Насърчаване на изследователската и развойната дейност в областта на достигането на по-чисти
и с по-малко отпадъци продукти и технологии,
както и разпространяването и използването на
резултатите от тази изследователска и развойна
дейност.
3. Разработване на ефективни и целесъобразни показатели за натиска върху околната среда,
свързан с образуването на отпадъци, чиято цел
е да допринесе за предотвратяване образуването
на отпадъци на всички равнища от сравнения на
продуктите на общностно равнище и действия на
местни органи до национални мерки.
Мерки, които могат да засегнат фазата на
проектиране и производство и разпространение:
4. Насърчаване на съобразеното с околната среда
проектиране (систематично отчитане на екологичните аспекти при разработването на продуктите с
цел подобряване на „екологичното поведение“ на
продукта през целия му жизнен цикъл).
5. Предоставяне на информация относно техниките за предотвратяване образуването на отпадъци
с цел улесняване прилагането на най-добрите
налични техники от промишлеността.
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6. Организиране обучение на компетентните
органи по отношение на включването на изисквания
за предотвратяване на образуването на отпадъци
в разрешенията по чл. 35, ал. 1.
7. Включване на мерки за предотвратяване образуването на отпадъци в инсталациите, които не
попадат в обхвата на приложение № 4 от ЗООС.
Където е целесъобразно, тези мерки могат да
включват оценки или планове за предотвратяване
образуването на отпадъци.
8. Използване на разяснителни кампании или
оказване финансова подкрепа на бизнеса за вземане на решение или друг вид подкрепа. Вероятно
е тези мерки да са особено ефективни, когато
са насочени и пригодени за малките и средните
предприятия и се осъществяват чрез установени
бизнес мрежи.
9. Използване на доброволни споразумения,
експертни групи на потребители/производители
или секторни преговори с оглед на това съответните предприятия или промишлени сектори
да съставят свои собствени планове или цели за
предотвратяване образуването на отпадъци или
да внесат корекции в продукти или опаковки, от
които се получава голямо количество отпадъци.
10. Насърчаване на надеждни системи за екологично управление, включително EMAS и ISO 14001.
Мерки, които могат да засегнат фазата на
потребление и употреба:
11. Използване на икономически инструменти
като стимули за „чисти покупки“ или въвеждане
на задължително заплащане от потребителите за
определен продукт или елемент за опаковка, които
иначе биха се предоставяли безплатно.
12. Използване на разяснителни кампании и
предоставяне на информация, насочена към широката общественост като цяло или към специфични
групи от потребители.
13. Насърчаване на надеждни екомаркировки.
14. Споразумения с производителите, като
например работа на експертни групи за съответните продукти, каквато е практиката в рамките
на интегрираните политики за продуктите, или с
търговците на дребно по въпросите за наличие на
информация във връзка с предотвратяване образуването на отпадъци и за продукти с по-малко
отрицателно въздействие върху околната среда.
15. В контекста на обществените и корпоративните поръчки – включване на критерии за
защита на околната среда и предотвратяване образуването на отпадъци, в обявите за търгове и в
договорите съгласно Наръчника за екологичните
обществени поръчки, публикуван от Комисията
на 29 октомври 2004 г.
16. Насърчаване на повторната употреба и/
или поправка на подходящи изхвърлени продукти
или на техните компоненти чрез използването
на образователни, икономически, логистични
или други мерки като например създаване или
подкрепа на акредитирани центрове и мрежи за
поправка и повторна употреба най-вече в гъсто
населените райони.
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Приложение № 5
към § 20 от

преходните и заключителните разпоредби
Пореден
№

Вид на
съоръжението

Местоположение на съоръжението

Оператор

Срок

1

2

3

4

5

1.

Шламоотвал

2.

С г у р о ш л а м о о т в а л с. Падина, община Аврен, „Солвей Соди“ –
„Падина“
област Варна
АД, Девня

3.

Сгуроотвал

с. Езерово, община Бе- „ТЕЦ Варна“ – ЕАД, Първа секция на сгуроотлослав, област Варна
с. Езерово, община вала – 01.01.2013 г.
Белослав
Втора секция на сгуроотвала – 31.12.2014 г.

4.

Сгуроотвал

гр. Свищов, община Сви- „ТЕЦ Свилоза“ –
щов, област Велико Тър- АД, Свищов
ново

5.

Сгуроотвал

гр. Горна Оряховица, об- „Захарни заводи“ – 31.12.2014 г.
щина Горна Оряховица, А Д, Горна Оряхообласт Велико Търново
вица

6.

Сгуроотвал

гр. Видин, община Видин, „Видахим“ –
област Видин
АД, Видин

Трета секция на сгуроотвала – 31.12.2014 г.

7.

Сгуроотвал

г р. Русе, община Русе, „Топлофикация –
област Русе
Русе“ – ЕАД,
ТЕЦ Русе-Изток

Северен сектор на сгуроотвала – 31.12.2014 г.

8.

Сгуроотвал „Кудин гр. Перник, община Пер- „Топлофикация –
дол“
ник, област Перник
Перник“ –
ЕАД, Перник

9.

Сгуроотвал „Каме- с. Каменик, община Бобо- „ТЕЦ Бобов дол“ – Едната секция на сгуроотник“
шево, област Кюстендил ЕАД, с. Големо село, вала – 01.01.2013 г.
община Бобов дол Втората секция на сгуроотвала – 31.12.2014 г.

10.

Сг у роотвал „Горен Димит ровг рад, община „ТЕЦ Марица 3“ – 31.12.2011 г.
бюк“
Димитровград, област
АД, Димитровград При експлоатация на ценХасково
тралата под 20 000 часа в
периода от 01.01.2008 г. до
31.12.2015 г.

11.

Сгуроотвал „Галдуш- Димит ровг рад, община „ТЕЦ Марица 3“ – 31.03.2014 г.
ки ливади“
Димитровград, област
АД, Димитровград При експлоатация на ценХасково
тралата под 20 000 часа в
периода от 01.01.2008 г. до
31.12.2015 г.

6330

гр. Девня, община Девня, „Полимери“ – А Д, 31.12.2011 г.
област Варна
Девня
31.12.2014 г.

Четвърта секция на сгуроотвала – 31.12.2014 г.

31.12.2014 г.

БРОЙ 53

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

РЕШЕНИЕ

за удължаване срока на действие на Вре
менната анкетна комисия за проучване на
причините, довели до повишаване цените
на определени групи лекарствени продукти,
заплащани със средства от бюджета на НЗОК
и/или републиканския бюджет, и предлагане
на възможни мерки за намаляване на пуб
личните разходи
Народното събрание на основание чл. 34 от
Правилника за организацията и дейността на
Народното събрание
РЕШИ:
Удължава срока на действие на Временната
анкетна комисия за проучване на причините,
довели до повишаване цените на определени
групи лекарствени продукти, заплащани със
средства от бюджета на НЗОК и/или републиканския бюджет, и предлагане на възможни
мерки за намаляване на публичните разходи,
създадена с решение на Народното събрание
на 23 март 2012 г., до 30 септември 2012 г.
Решението е прието от 41-ото Народно
събрание на 3 юли 2012 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.

6473

Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева

РЕШЕНИЕ

за удължаване срока на действие на Вре
менната анкетна комисия за изясняване на
изнесените в медийното пространство факти
и обстоятелства относно лобисткия скандал,
свързан с управлението на Тройната коали
ция и предоставените 1,5 милиона евро на
австрийския лобист Петер Хохегер
Народното събрание на основание чл. 34 от
Правилника за организацията и дейността на
Народното събрание
РЕШИ:
Удължава срока на действие на Временната
анкетна комисия за изясняване на изнесените
в медийното пространство факти и обстоятелства относно лобисткия скандал, свързан
с управлението на Тройната коалиция и предоставените 1,5 милиона евро на австрийския
лобист Петер Хохегер, създадена с решение
на Народното събрание на 22 март 2012 г., до
30 октомври 2012 г.
Решението е прието от 41-ото Народно
събрание на 4 юли 2012 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.

6479

Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева

С Т Р. 5 5

ПРЕЗИДЕНТ
НА РЕПУБЛИКАТА
УКАЗ № 252
На основание чл. 100, ал. 2 от Конституцията на Република България, чл. 19, т. 4 и чл. 146,
т. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили
на Република България (ЗОВСРБ) и § 143 от
преходните и заключителните разпоредби на
Закона за изменение и допълнение на ЗОВСРБ
(обн., ДВ, бр. 16 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 23
от 2011 г.)
П О С ТА Н О В Я В А М :
Продължавам с две години срока за изпълнение на правомощията от началника на
отбраната генерал Симеон Христов Симеонов,
считано от 30 юни 2012 г.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на отбраната.
Издаден в София на 29 юни 2012 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Диана Ковачева
6418

УКАЗ № 253
На основание чл. 100, ал. 2 от Конституцията
на Република България, чл. 19, т. 4 и чл. 146,
т. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили
на Република България
П О С ТА Н О В Я В А М :
1. Освобождавам бригаден генерал Петър
Петков Петров от длъжността командир на 2-ра
лекопехотна бригада, считано от 1 юли 2012 г.
2. Назначавам бригаден генерал Петър Пет
ков Петров на длъжността командир на 2-ра
механизирана бригада, считано от 1 юли 2012 г.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на отбраната.
Издаден в София на 29 юни 2012 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Диана Ковачева
6419

С Т Р.

56

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 53

УКАЗ № 254

КОНСТИТУЦИОНЕН СЪД

На основание чл. 100, ал. 2 от Конституцията
на Република България, чл. 19, т. 4 и чл. 146,
т. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили
на Република България

РЕШЕНИЕ № 8
от 4 юли 2012 г.

П О С ТА Н О В Я В А М :
Освобождавам бригаден генерал Валентин
Петров Буров от длъжността командир на 5-а
механизирана бригада, считано от 1 юли 2012 г.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на отбраната.
Издаден в София на 29 юни 2012 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Диана Ковачева
6420

УКАЗ № 255
На основание чл. 100, ал. 2 от Конституцията
на Република България, чл. 19, т. 4 и чл. 146,
т. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили
на Република България
П О С ТА Н О В Я В А М :
1. Освобождавам бригаден генерал Златко
Тонев Златев от длъжността командир на 24та вертолетна авиационна база, считано от
1 юли 2012 г.
2. Назначавам бригаден генерал Златко
Тонев Златев на длъжността командир на 24та авиационна база, считано от 1 юли 2012 г.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на отбраната.
Издаден в София на 29 юни 2012 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Диана Ковачева
6421

по конституционно дело № 16 от 2011 г.
Конституционният съд в състав: Евгени Танчев – председател, членове: Емилия Друмева,
Владислав Славов, Димитър Токушев, Благовест
Пунев, Пламен Киров, Красен Стойчев, Георги Петканов, Цанка Цанкова, Стефка Стоева,
Румен Ненков, Кети Маркова, при участието
на секретар-протоколиста Силвия Василева
разгледа в закрито заседание на 4 юли 2012 г.
конституционно дело № 16 от 2011 г., доклад
вано от съдията Георги Петканов.
Делото е образувано на 23 декември 2011 г.
по искане на 60 народни представители от 41вото Народно събрание на основание чл. 149,
ал. 1, т. 2 от Конституцията за установяване на
противоконституционност на чл. 1, ал. 2, ред 5
и § 5 от Закона за бюджета на Националната
здравноосигурителна каса за 2012 г. (ДВ, бр. 99
от 2011 г.). С определение от 02.02.2012 г. искането е допуснато за разглеждане по същество.
Производството е по чл. 149, ал. 1, т. 2 от
Конституцията.
І.
В искането се твърди, че оспорените разпоредби противоречат на преамбюла на Основния
закон за социална и правова държава, на чл. 4,
ал. 1, чл. 5, ал. 1, чл. 17, ал. 1, 3 и 5 и чл. 52
от Конституцията на Република България.
Развити са съображения, че с чл. 1, ал. 2,
ред 5 от Закона за бюджета на Националната
здравноосигурителна каса (ЗБНЗОК) за 2012 г.
са „предоставени трансфери на Министерството
на здравеопазването за заплащане на медицински
дейности, лекарствени продукти и медицински изделия, осигурявани от Министерството
на здравеопазването през 2011 г.“ в размер
100 000 000 лв. В § 5 от преходните и заключителните разпоредби се предвижда, че „през 2012 г.
медицински дейности, лекарствени продукти и
медицински изделия, които през 2011 г. са финансирани чрез бюджета на Министерството на
здравеопазването, се заплащат със средства по
реда на чл. 1, ал. 2, ред 5“, като средствата се
трансферират ежемесечно (§ 5, ал. 2).
Според народните представители всъщност чрез ЗБНЗОК за 2012 г. се отнемат
100 000 000 лв. от парите на здравната каса и се
дават на Министерството на здравеопазването.
Според тях това е един вид конфискация на
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част от парите на здравната каса. И по-нататък народните представители твърдят, че тези
100 000 000 лв. се отнемат от здравната каса
и се дават на орган на изпълнителната власт,
какъвто е Министерството на здравеопазването,
но това министерство се финансира от държавния бюджет, а е недопустимо чрез един бюджет
на НЗОК да се финансира държавният бюджет.
Бюджетът на НЗОК се формира от различни приходоизточници, като основно перо са
здравноосигурителните вноски. Съгласно чл. 2
ЗБНЗОК здравноосигурителната вноска е „в
размер на 8 на сто“. Това са пари на българските
граждани, на всеки, който е здравноосигурен,
за да получи при необходимост здравна помощ
и лечение. Конституционно недопустимо е
според народните представители да се отнемат
средства на гражданите и да се дават на орган
на изпълнителната власт. Средствата на НЗОК
се пренасочват извън тяхното целево предназначение и служат за финансиране на държавни
дейности, което е недопустимо смесване на
източници за финансиране. Затова принудителното отнемане на 100 000 000 лв. от бюджета
на НЗОК, които имат целево предназначение,
според вносителя е противоконституционно.
В искането се сочи още, че Република
България е правова държава (чл. 4, ал. 1 от
Конституцията) и се управлява според Конституцията и законите на страната. Конституцията
е върховен закон и другите закони не могат да
є противоречат (чл. 5, ал. 1 от Конституцията).
Принципите на правовата и социалната държава
са посочени в преамбюла на Основния закон, а
съгласно чл. 17, ал. 1 от Конституцията правото
на собственост „се гарантира и защитава от
закона“. Твърди се, че принудителното отчуждаване на собственост за държавни и общински
нужди може да става само при условие, че тези
нужди не могат да бъдат задоволени по друг
начин и след предварително и равностойно
обезщетение (чл. 17, ал. 5 от Конституцията).
И накрая според вносителя в конкретния
случай имаме „принудително отчуждаване“ на
100 000 000 лв. на български граждани, които
добросъвестно са заплащали здравноосигурителните си вноски. Правото на „достъпна медицинска помощ“ е едно от основните права на
гражданите (чл. 52, ал. 1 от Конституцията), а
те имат право на здравно осигуряване, което им
гарантира достъпна медицинска помощ, както и
безплатно ползване на медицинско обслужване
при определени условия. Здравеопазването на
гражданите се финансира основно от „работодателите, лични и колективни осигурителни
вноски“, включително и когато е от държавния
бюджет. Това са пари на българските граждани
и според вносителя принудителното отнемане
на средства от НЗОК, които имат целево предназначение, е противоконституционно.
ІІ.
Конституционният съд конституира като
заинтересувани страни Народното събрание,
президента на Република България, Минис-
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терския съвет, министъра на здравеопазването,
министъра на финансите, министъра на труда
и социалната политика, главния прокурор,
Конфедерацията на независимите синдикати в
България, Конфедерацията на труда „Подкрепа“,
Националния осигурителен институт, Съюза
на работодателите в България, Националната
здравноосигурителна каса, Комисията за финансов надзор, Съюза на пациентите в България,
Българския лекарски съюз, Съюза на юристите
в България, Националната агенция за приходите,
Комисията за защита на конкуренцията и сдружение „Национална пациентска организация“.
Постъпили са писмени становища от президента на Република България, Министерския
съвет, министъра на финансите, министъра на
здравеопазването, Конфедерацията на независимите синдикати в България, Конфедерацията
на труда „Подкрепа“, Българския лекарски
съюз, Комисията за защита на конкуренцията,
Националната агенция за приходите, Комисията за финансов надзор, Съюза на юристите в
България и сдружение „Национална пациентска
организация“.
Искането на групата народни представители
не е подкрепено по същество със становище.
Няма допълнителни съображения от вносителя
на искането.
По направеното искане не са взели отношение със становищата си Комисията за финансов
надзор и Националната агенция за приходите.
Не подкрепят искането на народните представители и обосновават разбирането си, че
чл. 1, ал. 2, ред 5 ЗБНЗОК и § 5 от преходните
и заключителните разпоредби на същия закон
са конституционно съобразени: президентът
на Република България, Министерският съвет,
министърът на финансите, министърът на здравеопазването, Комисията за защита на конкуренцията и Съюзът на юристите в България.
Искането на групата народни представители
е подкрепено изцяло от Конфедерацията на
независимите синдикати в България, Конфедерацията на труда „Подкрепа“, Българския
лекарски съюз и сдружение „Национална пациентска организация“.
По направеното искане не са взели отношение: Народното събрание, министърът на труда
и социалната политика, главният прокурор,
Националният осигурителен институт, Съюзът
на работодателите в България, Националната
здравноосигурителна каса и Съюзът на пациентите в България.
В становището си президентът приема, че
оспорваните разпоредби не противоречат на
социалната държава и чл. 52 от Конституцията. Разбирането за социалната държава се
свързва със солидарността, като тя е проявление на съвременната европейска държава.
Според президента вносителите на искането
изразяват мнение, че здравното осигуряване
не се осъществява на принципа на солидарността. Вноските, които се внасят в бюджета
на НЗОК обаче, не са лични и не са вноски
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на осигурените. Президентът не поддържа и
искането относно твърдението за противоречие
с принципа на правовата държава (чл. 4, ал. 1
от Конституцията). Според него не бива да се
допуска принципът за правовата държава да бъде
непрекъснато натоварван, при което всякакво
правно нарушение да бъде определяно като
противоречащо на правовата държава. Според
президента осигурените лица нямат право на
собственост върху своите здравни вноски, за
да се претендира, че то е нарушено.
Министерският съвет не подкрепя предложеното в искането на народните представители, че оспорените норми противоречат на
разпоредби от Конституцията. Той счита, че
искането за установяване на противоконституционност е неоснователно. Предоставянето
на средства е целево за медицинска дейност
и не следва да се разглежда като акт на принудително отчуждаване по смисъла на чл. 17,
ал. 5 от Конституцията. Вноските не са частна
собственост на здравноосигурените лица, както
приемат вносителите на искането.
Министърът на финансите приема, че не
всяко правно нарушение трябва да бъде квалифицирано като противоречие на правовата
държава, а единствено нарушаването на компонентите, формиращи правовата държава.
Настоящият случай не попада в такава хипотеза.
Освен това средствата по бюджета на НЗОК са
публични средства и не могат да се разглеждат
като средства на здравноосигурените лица.
Според него в случая не е налице фактическа
конфискация, а атакуваните разпоредби не
противоречат и на чл. 52 от Конституцията.
Министърът на здравеопазването също не
споделя искането на народните представители за
противоконституционност. Според него задължителното здравно осигуряване се осъществява на
принципите на солидарността на осигурените при
ползване на набраните средства. А това означава,
че заплатените вноски не се набират по лични
партиди на вносителите, а се осигуряват при
равен достъп на всички лица, техни вносители.
Неоснователни са и доводите, свързани с „конфискация“ на средства на НЗОК. Разпоредбите
на чл. 1, ал. 2, ред 5 и § 5 ЗБНЗОК за 2012 г. не
могат да се приемат за противоконституционни,
тъй като създават законови механизми за заплащане на медицинските дейности в изпълнение
на конституционната делегация на чл. 52, ал. 1
и 2 от Конституцията.
Комисията за защита на конкуренцията
счита, че оспорените разпоредби от ЗБНЗОК
не противоречат на конституционни норми. Те
съответстват и на правилата на конкуренцията.
Дейността, свързана със здравните фондове
и здравеопазването, е основана на принципа
на солидарността и е изцяло с нестопанска
цел. Прехвърлянето на средства от ЗБНЗОК
към Министерството на здравеопазването не
би могло да представлява ограничение и на
конкуренцията.
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Съюзът на юристите в България приема,
че уреждането на начина на финансиране на
разходите за лекарства и дейности не може
да се окачестви като конфискация на средства
от здравната каса в полза на държавния бюджет. Веднъж вече събрани, тези средства не
могат да бъдат разглеждани като „средства на
гражданите“. Трансферирането на тези средства
не е в нарушение на Конституцията, защото
те са престанали да бъдат частна собственост.
В становищата си Конфедерацията на независимите синдикати в България, Конфедерацията
на труда „Подкрепа“, Българският лекарски
съюз и сдружение „Национална пациентска
организация” изцяло подкрепят исканията
на народните представители. В становището на КНСБ се твърди, че с трансфера на
100 000 000 лв. от касата към Министерството
на здравеопазването се нарушават принципите
на здравното осигуряване. КТ „Подкрепа“ пък
твърди, че с тези средства няма да се извършват здравноосигурителни плащания, защото
Министерството на здравеопазването може
да заплаща само държавно гарантираните по
Конституция дейности. Недопустимо е чрез
бюджета на НЗОК да се финансира държавният
бюджет. Българският лекарски съюз приема,
че законодателят неправилно е отклонил чрез
бюджета на НЗОК суми от здравните вноски
за други дейности, като по този начин е постановил противоконституционен законов акт.
ІІІ.
Конституционният съд, след като обсъди доводите и съображенията, изложени в искането
и становищата на заинтересуваните страни, за
да се произнесе, взе предвид следното:
Осигурителното право е отрасъл на правото,
който спада към публичноправните отрасли.
Днес то е признато за основно право на човека,
а според съдържанието, което имат, обществените отношения, предмет на регулиране от този
отрасъл на правото, се делят на две групи: а)
отношения по общественото осигуряване; б)
отношения по здравното осигуряване. Може
да се каже, че в центъра на отношенията по
общественото осигуряване стои материалното
затруднение на човека, а в центъра на здравното
осигуряване стои запазването и укрепването на
неговото здраве, установяването и лечението
на болестното му състояние.
Между двата вида отношения съществуват
много общи черти, но има и редица различия.
Тук ще се спрем само на здравноосигурителните отношения, и то на тези техни юридически
белези, които преди всичко ги отличават от
другите. Така например, здравноосигурителните отношения имат имуществен характер и
се реализират с не малко парични средства.
Престацията, каквато е и медицинската помощ,
също се оценява в пари. В тази насока те не
се различават от отношенията по общественото
осигуряване. Може да се каже, че основните
различия между тях са в набирането, управлението и разходването на тези средства.
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Доскоро осигурителното право се свеждаше
само до общественото осигуряване. Неговият
предмет обаче се разшири с включването и на
здравното осигуряване. Това е нов дял на осигурителното право, който се обособи с приемането
през 1998 г. на Закона за здравното осигуряване
(ЗЗО) и на други закони. Здравното осигуряване
включва както задължителното, така и доброволното здравно осигуряване, всяко от които има
свой специфичен механизъм за осъществяване
(чл. 4 – 80, чл. 81 – 99н и чл. 100 – 102 ЗЗО).
Различни са и финансовите източници на
социалното подпомагане и на здравното осигуряване. Разходите за здравното осигуряване се
набират в специални здравни фондове. В тяхното
набиране със свои вноски участват осигурените
лица, осигурителите и държавата. Вноските се
дължат върху точни актюерски изчисления, а
средствата, необходими за осъществяването на
социалното подпомагане, са изцяло бюджетни.
Лицата, които се ползват от тях, не участват
пряко в набирането им.
Здравното осигуряване има своето дълбоко
основание в Конституцията. Две са опорните му
точки в Основния закон: принципът на социалната държава (абз. 5 от преамбюла) и правото
на здравно осигуряване (чл. 52, ал. 1 и 2 от
Конституцията). Към тях могат да се прибавят
и няколко решения на Конституционния съд.
Правото на здравно осигуряване е основно
право и това се определя от конституционната
му уредба и от значението му за живота на
гражданите. То е неотменимо право (чл. 57, ал. 1
от Конституцията) и не може да бъде премахвано с последващ законодателен акт. Неговото
съществуване следва пряко от Конституцията
като върховен закон и от непосредственото
действие на нейните разпоредби (чл. 5, ал. 1
и 2 от Конституцията).
ІV.
Под финансово устройство се разбира получаването, съхраняването и изразходването
на паричните средства, които осигуряват
финансовото осъществяване на здравното
осигуряване. При разходопокривната система
приходите се набират преди всичко от плащаните осигурителни вноски, както и от други
постъпления. По силата на фондовия принцип
те се характеризират със специфичните за
всеки от тези фондове източници, от които се
набират финансовите средства, и специфичните
цели, за които се изразходват. Недопустимо е
отклоняването на средства, предназначени за
един фонд, и тяхното насочване за друг фонд.
В това се изразява „автономията“ на отделните
осигурителни фондове, въведена по модела на
европейските законодателства.
В мотивите на свои решения Конституционният съд на няколко пъти прави разграничение
между бюджетни средства и средства с целево
предназначение. И това не е случайно и не е
лишено от основание, доколкото е различен
правният режим на двата вида средства. И това
са различия както от гледна точка на набирането, така също и при разходването им (Решение
№ 14 от 2000 г. по к.д. № 12 от 2000 г.).
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Върху осигурителните вноски се изгражда
и задължителното здравно осигуряване, без
които то е немислимо. Те са основният приход
в неговия бюджет. Осигурителните вноски се
правят в публични фондове, каквито са тези на
здравното осигуряване. Между тях и данъчните
задължения има много общи черти и множество
различия. И едните, и другите обаче са обявени
за публични вземания (чл. 162, ал. 2, т. 1 ДОПК).
И това е направено, за да се осигури тяхното
събиране, а не да се приравнят по правната си
природа (Решение № 14 от 2000 г. по к.д. № 12
от 2000 г.).
Здравното осигуряване се изгражда на фондов принцип, което означава, че паричните
средства, които то набира, са от точно определени източници. Те се използват за определени
плащания и това са осигурителни престации.
В становището на КНСБ се сочи, че в чл. 23
ЗЗО е записано, че в здравната каса приходите
се събират предимно от осигурителните вноски
на здравноосигурени лица и се разходват само
за медицинска помощ на същите (чл. 45 ЗЗО).
То обаче не се отнася за медицинските услуги
на здравнонеосигурени лица, както се случва
при част от дейностите, заплащани от Министерството на здравеопазването. Според КНСБ е
недопустимо отнемането от бюджета на НЗОК
на средства, които са с целево предназначение
за здравноосигурени лица.
Фондовата организация на здравноосигурителните средства намира бюджетен израз в
наличието на отделен бюджет на съответния
фонд и приемането му с отделен закон. Доброволното здравно осигуряване пък се осъществява
от осигурителните дружества, чиито финансови
средства са организирани на същия принцип.
Държавното управление върху здравното осигуряване има изключително важно значение. То е
държавна дейност и служи за удовлетворяване
на основно право на гражданите. Участието
на държавата в управлението на здравното
осигуряване е и приемането на закона за бюджета на НЗОК, отчитане на изпълнението му,
упражняването на контрол от Сметната палата
върху изпълнението на бюджета и др. (чл. 5,
ал. 1, т. 2 и 3 от Закона за Сметната палата и
чл. 29, 30 и 70 ЗЗО). И накрая, участието на
държавата в доброволното здравно осигуряване
се осъществява чрез надзора, който упражнява
Комисията за финансов надзор върху дейността
му (чл. 91 – 99н ЗЗО). Формите, които се използват за натрупване на финансови средства,
се определят от икономическите категории и
от обективните закономерности в развитието на
икономиката. Специално място при тях заемат
фондовете, които са форма за натрупване на
средства в системата на финансите и обособяването на тези средства с оглед на определена
цел. Същността на фонда може да се определи
като свързване на дадена категория източници
на финансови средства с дадено направление за
тяхното разходване. Важно е да се подчертае, че
приходите, които се свързват с него, са ресурси
само на фонда и за други цели те не могат да
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се отклоняват. В становището на Българския
лекарски съюз пък се отбелязва, че здравноосигурителните вноски имат изключително
целево предназначение – само и единствено
за здраве и за нуждите на здравноосигурените
лица (чл. 2, ал. 1 ЗЗО). Поради това е налице
нарушаване на чл. 4, ал. 1 от Конституцията
във връзка с чл. 24 ЗЗО, който определя за
какви цели се разходват средствата на НЗОК.
Използван като особен метод за натрупване
на парични средства в системата на финансите,
фондът се характеризира с определени белези. Той
зависи от изискванията за целево насочване на
финансовите средства и се създава с конкретно
определена цел. С фондови средства се решава
една или друга задача, а средствата получават
трайно, целево предназначение. Използването
на тези средства по правило не съвпада и не
се обвързва с този на отрасъла, където фондът
е създаден. Стига се до относителната му самостоятелност спрямо финансите, към които
се числи. Основанията за фондовото обособяване на финансовите средства се извличат от
целите, за които се създават фондовете. Затова
основанията разкриват своя специфика за всеки
отделен фонд. За друго освен за тази цел сумите
не могат да бъдат разходвани.
В становището на КТ „Подкрепа“ се отбелязва, че за 2012 г. се отнемат средства от здравната каса и се предоставят на Министерството
на здравеопазването. С тях обаче няма да се
извършват здравноосигурителни плащания, а
това е така, защото Министерството на здравеопазването може да заплаща само държавно гарантираните по Конституция дейности.
Недопустимо е чрез бюджета на НЗОК да се
финансира държавният бюджет. Освен това в
чл. 45, ал. 2 ЗЗО императивно е записано, че
медицинската помощ, която е определена с
основния пакет, е гарантирана от бюджета на
НЗОК. По силата на закона този основен пакет
се определя с наредба на министъра на здравеопазването. Това е регламентирано с Наредба
№ 40 от 2004 г. за определяне на основния пакет
от здравни дейности, гарантиран от бюджета на
НЗОК (обн., ДВ, бр. 112 от 2004 г.; посл., изм.,
бр. 97 от 2011 г.). Недопустимо е средствата
от бюджета на НЗОК да се трансферират към
Министерството на здравеопазването и да се
използват извън посочените в ЗЗО и Наредба
№ 40 от 2004 г. дейности.
Конституцията съдържа „бюджет“ и „държавен бюджет“ като понятия с добре известно
съдържание, основано на традиции в законодателството, с ясни параметри в теорията и
практиката. Фондовият принцип е основен компонент на бюджетното право на съвременната
държава. В това си качество той е компонент и
на икономическата основа на държавата, в т.ч.
и на българската. Нарушаването на фондовия
принцип представлява по същество нарушаване
на икономическата основа на държавата, имаща своята принципна уредба в Конституцията.
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Действащото законодателство съдържа фондовия
принцип и в здравното осигуряване, без изрично
да го именува така – чл. 24 ЗЗО, който определя
за какви цели се разходват средствата на НЗОК.
Неговото нарушаване с годишен бюджетен закон
представлява нарушаване и на конституционния
принцип за правовата държава.
Законът за здравното осигуряване е този,
който урежда основното право на гражданите
на здравно осигуряване, както и реда за неговото финансиране (чл. 52 от Конституцията).
От 1997 г. се приемат годишни бюджети на
общественото осигуряване, които действат за
една календарна година. Бюджетът на държавното обществено осигуряване се приема
от Народното събрание с отделен закон. Този
факт подчертава голямото значение, което се
отдава на бюджета на осигурителната система.
И това създава яснота и по-голяма сигурност
за набирането, съхраняването и разходването
на паричните средства. За правната природа
на бюджетните закони А. Ангелов и М. Костов
казват, че особеност на тези закони е, че имат
фиксирана продължителност – една календарна
(бюджетна) година, след изтичането на която
престават да действат, без да бъдат изрично
отменяни, и биват заменяни със закони за следващата календарна година. Може да се каже, че
нараства ролята на парламента в контрола върху
средствата за осъществяване на общественото
и здравното осигуряване. И това се проявява
не само чрез ежегодно приеманите бюджетни
закони, но и чрез задължителното представяне
на Народното събрание на годишните отчети
за изпълнение на съответните бюджети. Те се
обсъждат и приемат от Народното събрание
едновременно с отчета за изпълнението на
държавния бюджет и трябва да се отбележи,
че това е европейска тенденция за засилване
на парламентарния контрол върху набирането
и разходването на паричните средства.
Правото на здравно осигуряване има своето
основание в чл. 52 от Конституцията. Разпоредбата на чл. 52, ал. 1 изхожда от наличието
на правото на здраве като основно право на
гражданите. Тя обаче не го формулира изрично,
както следваше да бъде сторено в Конституцията.
Останалите конституционни разпоредби, които
уреждат основните права на гражданите, установяват по положителен начин наименованието
на конституционното право, а в някои случаи
и съдържанието му. Важен момент, който тук
трябва да се добави към уредбата на правото
на здраве по чл. 52, ал. 1 от Конституцията, е
допълващата ал. 2 за финансовото обезпечаване
на неговото съществуване. Тази норма гласи:
„Здравеопазването на гражданите се финансира
от държавния бюджет, от работодателите, от лични и колективни осигурителни вноски и от други
организации при условия и по ред, определени
със закон.“ Финансирането от „работодателите,
от колективни и лични осигурителни вноски“
се отнася само за здравното осигуряване.
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V.
Социалната държава отрежда в своята политика водещо място на въпросите, свързани с
материалното положение и жизненото равнище
на народа, на условията на труд и живот, на
задоволяване на жизнените нужди на хората.
При това не само за нуждите, свързани с биологичното им оцеляване, но и за задоволяване
на духовните им потребности. Трябва да се има
предвид, че създаването на социална държава
не е еднократен акт, нито кампанийна задача.
Конституционната разпоредба, която я прогласява, е програмна и сочи задължителните
насоки за развитие на държавата.
Важен елемент на социалната държава е,
когато полага засилени грижи за уязвимите
слоеве в нея. Това са онези граждани, които
поради независещи от тях причини, каквито са
здравословните, възрастовите и семейните, са
поставени в неравностойно положение спрямо
останалите граждани в обществото. Такива
хора в обществото са и децата, старите хора,
лицата с психически и физически вродени или
придобити увреждания, а към тях трябва да
бъдат отнесени и бедните слоеве.
Социалната държава е закрепена в абзац 5
от преамбюла на Конституцията, който прогласява създаването на „демократична, правова
и социална държава“. Последната е въведена
като основна ръководна идея в политиката на
съвременната българска държава. И тук може да
се каже, че здравното осигуряване е неин ярък
израз. Държавата е важен фактор за развитието
на здравноосигурителното право. Всичко, което
се предприема при изменението на здравното
законодателство, трябва да бъде оценявано с
оглед изискванията на социалната държава. А
когато това право се нуждае от няколко възможни тълкувания, трябва да се възприема онова
от тях, което в най-голяма степен отговаря на
изискванията на социалната държава. В рамките
на този процес компетентните държавни органи
трябва да предприемат и изпълняват конкретни
подходящи мерки, насочени към развитието и
утвърждаването на социалната държава.
Конституционният съд обаче счита, че чл. 1,
ал. 2, ред 5 и § 5 ЗБНЗОК не противоречат на
преамбюла на Основния ни закон за социалната
държава и това не може да бъде основание за
противоконституционност.
Конституцията определя българската държава
като правова. А правовата държава предполага
определянето на човека като висша социална
ценност. В основата на правовата държава стоят
конституционализмът и законността. Точното
спазване на Конституцията и законите е основен
белег на обществото и държавата. В Конституцията и законите трябва да е изразена държавната
воля, в тях трябва да са заложени справедливи,
социално оправдани и общоприети принципи на
правото. Правилото на чл. 4, ал. 1 от Конституцията е основно начало на конституционния
ред, основата на правното регулиране на всички
обществени отношения, а понятието за правова-
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та държава включва несъмнено изискването за
ясно, точно определяне на органите и техните
функции и взаимоотношения (Решение № 17 от
1997 г. по к.д. № 10 от 1997 г.; Решение № 13
от 2010 г. по к.д. № 12 от 2010 г.).
Несъвършенството на закона и противоречието между неговите норми нарушават принципа
на чл. 4, ал. 1 от Конституцията. Този конституционен принцип би могъл да се спази само
ако съдържащите се в нормативните актове
разпоредби са ясни, точни и непротиворечиви.
Иначе те не биха били годни да регулират основните обществени отношения (Решение № 9
от 1994 г. по к.д. № 11 от 1994 г.; Решение № 5
от 2002 г. по к.д. № 5 от 2002 г.; Решение № 4
от 2010 г. по к.д. № 1 от 2010 г.).
Израз на законността в правовата държава
е спазването на Конституцията. Като върховен
закон останалите закони не могат да є противоречат. В правовата държава съществува
единна и непротиворечива правна система,
изградена на принципите на Конституцията.
Необходимо е още създаването на материални,
правни, финансови, организационни и кадрови
предпоставки за изграждане на правова държава. Важно е също така да се изгради нова
ценностна система, нов начин на мислене, ново
отношение към човека, което да съответства на
принципите на гражданското общество. Конституционният принцип за правовата държава
по чл. 4, ал. 1 означава наличието на ред и
правила при упражняването на властта. Държавата е правова, когато се управлява според
Конституцията и законите, а те от своя страна
трябва да са ясни, точни и непротиворечиви
на Конституцията (Решение № 5 от 2002 г. по
к.д. № 5 от 2002 г.).
В случая сумата от 100 000 000 лв. е предвидена като трансфер в републиканския бюджет,
като средствата се насочват за Министерството
на здравеопазването. Следователно съществува
обвързаност между показателите, приети в Закона за държавния бюджет за 2012 г., и Закона
за бюджета на НЗОК за 2012 г.
Съдът констатира също, че има вътрешни
противоречия и неясноти в закона, доколкото
в него са посочени различни основания за
възникване на правоотношения. Това не е в
синхрон с принципа на правовата държава.
И действително този принцип изисква от
законодателя да не допуска създаването на
взаимноизключваща се правна уредба (Решение № 10 от 2009 г. по к.д. № 12 от 2009 г.).
В практиката си Конституционният съд е поддържал, че самї по себе си противоречието
между разпоредбите на един закон нарушава
принципа на правовата държава (Решение № 9
от 1994 г. по к.д. № 11 от 1994 г.; Решение № 5
от 2000 г. по к.д. № 4 от 2000 г.; Решение № 11
от 2010 г. по к.д. № 13 от 2010 г.).
Въпросът, който възниква, е – дали от
бюджета на НЗОК като самостоятелен фонд
могат да се трансферират средства към Министерството на здравеопазването. Мислимо е, че
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нормата на чл. 24, т. 8 ЗЗО, препращайки към
разпоредбите на ежегодния бюджетен закон за
бюджета на НЗОК, допуска това, което следва
от израза „определени в закона за бюджета
на НЗОК за съответната календарна година“.
Нещата обаче не стоят така. Както посочихме,
в чл. 24, т. 8 се предвижда направлението на
средствата „заплащане на медицински дейности,
включително осигуряването на лекарствени
продукти и медицински изделия за тях, определени в закона за бюджета на НЗОК за
съответната календарна година“. В тази норма
никъде не е определено, че средствата могат
да се използват за финансиране на бюджета
на друг орган, макар и за същите дейности.
Направлението на средствата за дейности
или за финансиране на органи може да бъде
определено в устройствения закон. След като
в него никъде не се предвижда, че част от
средствата (независимо дали са от вноски за
здравно осигуряване, или трансфери от бюджета)
се предоставят на друг държавен орган, не е
допустимо в ежегодния бюджетен закон това
да се предвижда. Така ще е налице колизия
между ЗЗО и ЗБНЗОК. Изразът „определени
в закона за бюджета на НЗОК за съответната
календарна година“ не оправомощава законодателя при приемането на бюджета на НЗОК
да избегне или заобиколи направлението на
средствата, като за същите цели предостави
средства на друг орган. Тук е налице противоречие с принципа на правовата държава.
Ежегодните бюджетни закони ЗДБ, ЗБНЗОК
и ЗБНОИ се приемат въз основа на други закони – Закона за устройството на държавния
бюджет, ЗЗО и КСО, които в теорията се наричат
устройствени и органични бюджетни закони.
В тях са определени приходите и разходите на
съответните бюджети. Противоречи обаче на
принципа на правовата държава и на правната
предвидимост отклонението на съдържанието
на ежегодния бюджетен закон от съдържанието на закона, който определя приходите
и направлението на средствата в съответния
бюджет. Средствата по бюджета на НЗОК могат
да се използват само за дейностите, включени
в предмета на правно регулиране на ЗЗО. Ако
законодателят е искал да предостави средства
на Министерството на здравеопазването, това
трябва да стане не за сметка на приходите
от бюджета на НЗОК (от здравни вноски и
трансфери), а за сметка на държавния бюджет
за съответната година.
Законът за бюджета на НЗОК е закон във
формален смисъл, а практиката на КС относно ежегодните бюджетни закони е относима
и към Закона за бюджета на НЗОК. Конституционният съд също е имал възможност да
вземе отношение по въпроса. Така в Решение
№ 17 от 1995 г. по к.д. № 13 от 1995 г. пише,
че „Разликата между закон във формален и
закон в материален смисъл не е необходимо
тук да бъде подробно разисквана. Ежегодните
бюджетни закони са закони във формален
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смисъл само защото под наименованието „закон“ те са гласувани от Народното събрание.
В основното, същинското си съдържание те не
съдържат правни норми“.
В искането се твърди още, че вноските са
на гражданите, което не може да се сподели.
Набраните средства не са само от вноски, а и
от трансфери от републиканския бюджет. Освен това здравните вноски не се натрупват
самостоятелно по партиди на отделните физически лица и затова те не са собственици.
Натрупаните средства също се използват от
неопределен кръг лица и затова трудно може
да се обоснове противоречие с принципа, че
България е социална държава, както и че е
нарушена нормата на чл. 17, ал. 1, 3 и 5 от
Конституцията, защото няма принудително
отчуждаване на 100 000 000 лв. Конституционният съд приема също, че не се нарушава
и чл. 52 от Конституцията.
Съдът намира, че чл. 1, ал. 2, ред 5 и § 5
ЗБНЗОК за 2012 г. противоречат на Основния
ни закон, тъй като нарушават принципите на
правовата държава (чл. 4, ал. 1 от Конституцията). А принципът на правовата държава
предвижда, че управлението се осъществява
при точно спазване на Конституцията и законите на страната. Част от това разбиране са
изискванията за правна сигурност и предвидимост. Политическата воля и управленските
решения, въплътени в оспорените разпоредби,
според Конституционния съд противоречат
на принципите на правовата държава. Това
означава, че посочените норми от ЗБНЗОК
са в противоречие с Конституцията. Съгласно
принципа на правовата държава изпълнителната власт дължи подчинение, което произтича
от изискването да се гарантира предсказуемост
на нейните действия. Те трябва да се извършват в обстановка на публичност и гласност.
След като чл. 1, ал. 2, ред 5 и § 5 ЗБНЗОК
дават възможност да се прехвърлят средства
от бюджета на НЗОК на Министерството на
здравеопазването, това означава, че тези норми
противоречат на чл. 4, ал. 1 от Конституцията.
Конституционният съд намира, че чл. 1,
ал. 2, ред 5 и § 5 ЗБНЗОК за 2012 г. проти
воречат на чл. 4, ал. 1 от Конституцията,
според който „Република България е правова
държава. Тя се управлява според Конституцията
и законите на страната“. Съгласно принципа
на правовата държава подчинението на изпълнителната власт произтича от изискването да
се гарантира предсказуемост и предвидимост
на нейните действия, които да се извършват в
обстановка на публичност и гласност. И след
като се изключва публичната дискусия, която
трябва да се извърши в Народното събрание
при необходимост от промяна на бюджетния
закон, следва, че е налице противоконституционност. Именно на това основание те трябва
да бъдат обявени за противоконституционни
(Решение № 4 от 2010 г. по к.д. № 1 от 2010 г.).
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В чл. 5, ал. 1 от Основния закон се провъзгласява върховенството на Конституцията в системата на нормативните актове. В съвременната
държава върховенството е белег на принципа на
правовата държава. То има действие и се разпростира по отношение на всички правни субекти
и произтича от това, че в Основния закон са
намерили място конституционни ценности, принципи и норми, които определят съдържанието
на правното регулиране. Конституцията също
предопределя и материалното съдържание на
останалите закони и другите нормативни актове.
Всички норми на Конституцията имат върховенство пред останалите нормативни актове, а тя е
създала необходимите гаранции за поддържане на
това върховенство. Затова Конституционният съд
не споделя тезата на искателите за противоречие
на нормите на чл. 1, ал. 2, ред 5 и § 5 ЗБНЗОК
с чл. 5, ал. 1 от Конституцията. Искането за
обявяване на тяхната противоконституционност
в случая е неоснователно.
VІ.
Във вътрешното право правната уредба на
здравното осигуряване се съдържа в норма
от Конституцията и в създаденото от 1998 г.
насам здравноосигурително законодателство.
Те установяват като основно правото на гражданите „на здравно осигуряване, гарантиращо
им достъпна медицинска помощ при условия и
ред, определени със закон“. Конституционното
право на здравно осигуряване на гражданите
се състои в правото им да бъдат включени в
създадената от държавата осигурителна система
като съвкупност от организационни и правни
механизми и дейности.
Основната правна уредба се съдържа в чл. 2,
чл. 4 – 80г ЗЗО, в които се включват и уредбата на същността, организацията, управлението
и финансовото устройство на ЗЗО. По своята
правна същност ЗЗО се характеризира с няколко
основни черти. Новото в това определение отразява наличието на двата отделни национални
рамкови договора – за медицински дейности и
за дентални дейности (чл. 54, ал. 1 и 2 ЗЗО),
вместо съществувалия дотогава единен НРД.
Няма съмнение, че правото на достъпна медицинска помощ е основното социално благо, до
което се свежда правото на здравно осигуряване.
„Достъпна медицинска помощ“ означава
медицинска помощ, чиято цена може да заплати всеки гражданин, когато се нуждае от нея
за своето здраве. Той не бива да се лишава от
нейното ползване поради материални затруднения, които може да му причини заплащането
є. Тази „достъпност“ на медицинската помощ
създава равни възможности за всички граждани да я получат. Тя обаче не означава „евтина
медицинска помощ“ като абсолютна стойност.
Конституционният съд се е произнесал по
понятието „достъпна медицинска помощ“ при
разглеждане на искането за установяване на
противоконституционността на чл. 37, ал. 1,
т. 1 и 2 и чл. 41, т. 3 ЗЗО (Решение № 32 от
1998 г. по к.д. № 29 от 1998 г.). В решението
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КС посочва: „Понятието „достъпна“ по смисъла на чл. 52, ал. 1 от Конституцията означава
възможност за медицинско лечение на всички граждани в случай на заболяване и равни
условия и еднакви възможности за ползване
на лечението.“ Колкото и да е важен белегът
„цена“, той не е достатъчен да разкрие богатото съдържание на конституционното понятие
„достъпна медицинска помощ“.
От Конституционния съд е поискано да даде
задължително тълкуване на чл. 52, ал. 1 от Конституцията в строго ограничен аспект – „относно
възможността да се въведе платена медицинска
помощ, без да е осъществено правото на здравно осигуряване на гражданите, гарантиращо
им достъпна медицинска помощ“. Това право е
основно и следователно е неотменимо (чл. 57,
ал. 1 от Конституцията), поради което законодателят не може да го отменя или ограничава
със свои актове (Решение № 8 от 1998 г. по
к.д. № 3 от 1998 г.). Правата на гражданите за
достъпна медицинска помощ чрез здравно осигуряване и безплатно ползване на медицинско
обслужване са основни конституционни права.
С установяването на условия и ред за заплащане
на медицинска помощ по избор на пациента в
публичните здравни заведения обаче в никакъв
случай не се отменят и не се накърняват основните конституционни права на гражданите,
прокламирани в чл. 52, ал. 1 от Конституцията
(Решение № 8 от 1998 г. по к.д. № 3 от 1998 г.).
Националната здравноосигурителна каса е
единственият орган на здравното осигуряване,
който има монополно положение в неговото
осъществяване с произтичащите от това положителни и отрицателни последици. Трябва да се
отбележи, че здравноосигурителната каса е това,
което е НОИ за общественото осигуряване. Тя е
осигурителният орган в ЗЗО, а НЗОК организира
управлението и разпределението на средствата в
рамките на бюджета за неговото осъществяване.
Затова този бюджет е „неин“ – на НЗОК.
По делото не може да се приложи чл. 21,
ал. 5 от Закона за Конституционен съд, който
не допуска да се прави ново искане по въпрос,
по който Конституционният съд се е произнесъл
с решение или с определение за недопустимост
на искането, защото по конституционосъоб
разността Съдът не е бил сезиран и не се е
произнасял по въпроса.
По тези съображения и на основание чл. 149,
ал. 1, т. 2 от Конституцията Конституционният съд
РЕШИ:
Обявява за противоконституционни чл. 1,
ал. 2, ред 5 и § 5 от Закона за бюджета на
Националната здравноосигурителна каса за
2012 г. (ДВ, бр. 99 от 2011 г.).
Съдиите Владислав Славов, Благовест Пунев,
Цанка Цанкова, Румен Ненков и Кети Маркова
са подписали решението с особено мнение.
Председател:
Евгени Танчев

С Т Р.
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ОСОБЕНО МНЕНИЕ
по конституционно дело № 16 от 2011 г.
на конституционните съдии Владислав Сла
вов, Благовест Пунев, Цанка Цанкова, Румен
Ненков и Кети Маркова
Не споделяме позицията на мнозинството
съдии за обявяване противоконституционността
на разпоредбите на чл. 1, ал. 2, ред 5 и § 5 от
Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса (ЗБНЗОК). Искането е
неоснователно по следните съображения:
Основните аргументи за противоконституционност на оспорените текстове от ЗБНЗОК според решението се извеждат от противоречието
им с принципа на правовата държава – чл. 4,
ал. 1, и нарушаване на правото на гражданите
на достъпна медицинска помощ – чл. 52 от
Конституцията. В тази връзка се поддържа,
че предвиденият трансфер от 100 000 000 лв.
от бюджета на НЗОК към републиканския
бюджет, част от който представлява този на
Министерството на здравеопазването (МЗ), е
недопустим с оглед целевото предназначение
на тези средства по бюджета на касата, вместо което при необходимост осигуряването на
средства в тази насока трябва да се осъществи
за сметка на държавния бюджет за съответната
година. Поради монополното си положение на
единствен орган на здравното осигуряване НЗОК
организира управлението и разпределението на
средствата за здравно осигуряване в рамките
на бюджета си, който притежава качеството
на фонд на здравноосигурителната система, с
който единствено тя може да се разпорежда.
В действителност тази аргументация на
мнозинството не обосновава извода за противоконституционност на оспорените разпоредби на ЗБНЗОК, тъй като съществуването на
определена концепция, при това с преходен
характер, за начина на финансиране на някои
от дейностите, предмет на здравното осигуряване, е израз на управленска целесъобразност,
която се намира извън приложното поле
на контрола за конституционосъобразност.
Сигурността и предвидимостта на правното
регулиране като базисни характеристики на
правовата държава не са накърнени, тъй като
съществува съгласуваност не само между Закона
за държавния бюджет на Република България
за 2011 г. (ЗДБРБ) и ЗБНЗОК за 2012 г., но и
между тях и устройствения закон – Закона за
здравното осигуряване (ЗЗО), а не противоречие, както погрешно се твърди в решението.
Целевото предназначение на фонда, който
обезпечава реализация на правото на достъпна
медицинска помощ, също не е нарушено, тъй
като с трансфера от НЗОК към бюджета на
МЗ не се финансират дейности, различни от
това предназначение. С чл. 24 ЗЗО се предвижда предназначението на разходите на средствата на НЗОК по отделни пера, а с т. 8 от

ВЕСТНИК
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него – заплащането на медицинските дейности,
включително осигуряването на лекарствени
продукти и медицински изделия за тях, определени в ЗБНЗОК за съответната календарна
година. Тази разпоредба е действаща – влязла
е в сила на 1.01.2012 г. и не е оспорена като
противоконституционна. Според § 51, ал. 1
ЗДБРБ, в сила от 16.12.2011 г., МЗ субсидира
преобразуваните държавни и общински лечебни
заведения за болнична помощ с държавно и/
или общинско участие в капитала въз основа
на едногодишни договори за дейности, за които
е предвидено със закон или друг нормативен
акт да се финансират от държавния бюджет
или чрез трансфер от бюджета на НЗОК по
ред и методика, определени от министъра на
здравеопазването. С чл. 55 на ПМС № 334 от
2010 г. за изпълнението на държавния бюджет
на Република България за 2011 г. са предвидени
дейностите, субсидирани от МЗ в рамките на
средствата по бюджета на министерството, вкл.
средствата по трансфера от бюджета на НЗОК
за 2011 г., които визира оспореният текст на
чл. 1, ал. 2, ред 5 ЗБНЗОК за 2012 г. С другия
оспорен текст на § 5 ЗБНЗОК тази практика
се възпроизвежда и за бюджета на касата за
2012 г., като медицинските дейности, лекарствени продукти и медицински изделия, които
през 2011 г. са финансирани чрез бюджета на
МЗ, се заплащат със средствата по чл. 1, ал. 2,
ред 5. В този контекст предназначението на
средствата от НЗОК, трансферирани към МЗ,
не променят своята цел да обслужат финансирането на определени дейности и лекарствени
продукти и изделия, а целят да се осъществи администрирането на това финансиране,
както и дофинансирането им със средства на
държавния бюджет от МЗ, което не сочи на
противоконституционност на оспорените текстове. В този контекст следва да се приеме, че
не съществува законова или конституционна
пречка съответният годишен бюджетен закон на
НЗОК да предвиди част от средствата за здравни осигуровки, трансфери от републиканския
бюджет и от други приходоизточници, постъпили в касата съобразно чл. 23 ЗЗО, да бъдат
предоставени за управление и разпореждане на
друг държавен орган, в случая – на МЗ, стига с
предоставянето им да не се променя законовото
им предназначение. С оспорените разпоредби
не се предвижда такава промяна, защото те
не предписват трансферът да бъде изразходван
за финансиране на дейности извън обхвата на
задължителното здравно осигуряване, които се
поемат непосредствено от държавата съгласно
чл. 82 от Закона за здравето (ЗЗ).
Погрешна е и заетата в решението позиция,
че законът създава монопол на НЗОК върху
изразходването на набраните средства за задължително здравно осигуряване и поради това
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предвиденият с оспорените разпоредби трансфер
представлява нарушение на фондовия принцип
при управление и разпределение на посочените
средства за здравно осигуряване. С оглед достигнатото ниво на административен капацитет на
НЗОК законодателят може да даде възможност
друг държавен орган да администрира целевото
изразходване на съответния финансов ресурс. В
този контекст следва да се тълкува разпоредбата
на чл. 22, ал. 2 ЗЗО, която, след като предписва,
че разходите за видовете медицинска помощ, изплащана от НЗОК, представляват неразделна част
от нейния бюджет, имплицитно допуска и друг
орган да изразходва останалата част от набраните
средства на задължителното здравно осигуряване.
Поради това, ако в бъдеще отпадне нуждата от
дофинансирането (субсидирането) от МЗ и касата
поеме изцяло както разходите за покриване на
дейностите и продуктите за болничната помощ,
така и администрирането на тези разходи, ще
отпадне необходимостта от трансфериране на
средства от НЗОК към МЗ, която предвиждат
оспорените разпоредби от ЗБНЗОК.
В заключение, до настъпване на този последващ етап във финансовото обезпечаване
на здравното осигуряване, съществуващата
практика, мотивирана от съображения за целесъобразност, не е противоконституционна, а
обратно – чрез нея се постига при наличното
състояние на фонда и административен капацитет на НЗОК по-адекватна реализация на
правото на здравно осигуряване, гарантиращо
достъпна медицинска помощ.
Конституционни съдии:
Владислав Славов
Благовест Пунев
Цанка Цанкова
Румен Ненков
Кети Маркова
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МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 141
ОТ 5 ЮЛИ 2012 Г.

за изменение и допълнение на Постановление
№ 373 на Министерския съвет от 2011 г. за
одобряване финансирането на проекти, свър
зани с изпълнението на неотложни мерки за
2012 г. за присъединяването на Република
България към Шенгенското пространство
(ДВ, бр. 107 от 2011 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С ТА Н О В И :
§ 1. В приложението към чл. 1, ал. 1 се
правят следните изменения и допълнения:
1. Точка 8 се изменя така:

ВЕСТНИК
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„
8. Докуване на граничнополицейски кораби (ГПК).

96 000

“
2. В т. 23, графа „Стойност (в лв.) с ДДС“
числото „1 245 000“ се заменя с „443 500“.
3. В т. 37, графа „Стойност (в лв.) с ДДС“
числото „10 000“ се заменя с „20 000“.
4. Създават се т. 57 – 65:
„
Дейност

Отговорно
ведомство

Стойност
(в лв.)
с ДДС

1

2

3

57. Изготвяне на доклад за съответствие
на работни проекти за
обекти при изпълнението на сключен договор за изпълнение на
проект по Годишната
индикативна програма
2007 на Инструмента
Шенген, Цел 1, Мярка 3,
Дейност 1 „Интегрирана
система на българо-турската граница“, както и
упражняване на независим строителен надзор и
инвеститорски контрол
в хода на изпълнение
на СМР.

МВР

30 000

58. Доставка на прожектори с акумулаторни батерии и зарядни
устройства.

МВР

56 000

59. Текущ ремонт на Областният
санитарно помещение, управител
предназначено за пре- на област
минаващи през зонаВидин
та на ГКПП – Връшка
чука, пътници.

12 500

60. Заплащане на обезщетение за учредяване
на сервитут върху имоти,
земеделски земи и цени
за учредяване право на
строеж и сервитут върху поземлени имоти в
горски територии при
изпълнение на проект
„Интегрирана система
за контрол и наблюдение по българо-турската
граница и на координационен център“ по
Годишната индикативна
програма 2007 на Инструмента Шенген, Цел
1, Мярка 3, Дейност 1.

50 000

МВР

С Т Р.
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61. Доставка на офис обзавеждане, техническо
оборудване и материали
за изграждане на структурна кабелна система
(СКС) за временната
база на СОВН – ГДГП
във военно формирование – база Безмер.

МВР

20 000

62. Доставка на гуми за
патрулни автомобили
на ГДГП.

МВР

300 000

63. Доставка на материали и консумативи за
изграждане на СКС в административната сграда
на ГПУ – Калотина.

МВР

230 000

65. Преасфалтиране на
700 кв. м компрометирана асфалтова настилка на трасе „вход“
товарни автомобили
на ГКПП – Калотина;
направа на банкет с отводнителен канал, подсилен с гъвкава ограда
(мантинела) с дължина
100 м; боядисване на
мантинели и осветителни стълбове.

88 000

Областният
управител
на Софийска област

за изменение и допълнение на Правилника за
прилагане на Закона за ветераните от войните,
приет с Постановление № 168 на Министерския
съвет от 1999 г. (обн., ДВ, бр. 75 от 1999 г.;
изм. и доп., бр. 112 от 1999 г., бр. 29 от 2000 г.,
бр. 61 от 2001 г.; Решение № 6288 на Върховния административен съд от 2001 г. – бр. 73 от
2001 г.; изм. и доп., бр. 38 от 2002 г., бр. 84 от
2007 г. и бр. 37 от 2008 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С ТА Н О В И :
§ 1. В чл. 1 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея се
създава т. 1а:
„1а. медицинска и дентална помощ за всички дейности извън обхвата на основния пакет
от здравни дейности, гарантиран от бюджета
на Националната здравноосигурителна каса;“.
2. Създава се ал. 2:
„(2) На наследниците на починали ветерани
от войните се предоставя еднократна целева
помощ за погребение при смърт.“
§ 2. В глава трета се правят следните изменения и допълнения:
1. Наименованието се изменя така:
„ПРАВО НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ,
МЕДИЦИНСКА И ДЕНТАЛНА ПОМОЩ“.

“

Заключителни разпоредби
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на финансите, на министъра на вътрешните работи и на главния
секретар на Министерския съвет.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
6500
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 142
ОТ 5 ЮЛИ 2012 Г.

5000

64. Преасфалтиране на Областният
3180 кв. м компромети- управител
рана асфалтова настилка на Софийна трасе „изход“ товар- ска област
ни автомобили, леки
автомобили и автобуси
на ГКПП – Калотина;
премахване на стари
бордюрни острови на
трасе „изход“ леки автомобили и автобуси
и направа на 150 кв.
м нова асфалтова настилка; боядисване на
стълбове за осветление.

ВЕСТНИК

2. В чл. 5:
а) в ал. 1 след думата „продукти“ се добавя
„и на дентална помощ за всички дейности извън
обхвата на основния пакет от здравни дейности,
гарантиран от бюджета на Националната здравноосигурителна каса“ и се поставя запетая;
б) алинея 2 се изменя така:
„(2) Средствата за лекарствени продукти и
за дентална помощ по ал. 1 са за сметка на
държавния бюджет и се изплащат от Агенцията
за социално подпомагане към министъра на
труда и социалната политика.“;
в) алинеи 4 и 5 се изменят така:
„(4) Списъкът с лекарствените продукти и
на денталната помощ по ал. 1 се актуализира
при необходимост.
(5) Редът за предписване, отпускане и контрол на лекарствените продукти и на денталната помощ по ал. 1 се определя с наредба на
министъра на здравеопазването, министъра на
финансите, министъра на труда и социалната
политика и министъра на отбраната.“
3. Създава се чл. 5а:
„Чл. 5а. (1) Ветераните от войните имат
право на медицинска помощ за всички дейности
извън обхвата на основния пакет от здравни
дейности, гарантиран от бюджета на Националната здравноосигурителна каса, по ред и списък,
утвърдени от министъра на здравеопазването.
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(2) Редът и списъкът, по които ветераните
получават медицинската помощ по ал. 1, се
определят ежегодно с методика, утвърдена от
министъра на здравеопазването.
(3) Медицинската помощ по ал. 1 е за сметка
на държавния бюджет и се изплаща чрез бюджета на Министерството на здравеопазването.“
§ 3. Създава се глава единадесета с наименование:
„ПРАВО НА ЕДНОКРАТНА ЦЕЛЕВА ПОМОЩ ЗА ПОГРЕБЕНИЕ НА ВЕТЕРАН ОТ
ВОЙНИТЕ“.
§ 4. Създава се чл. 22:
„Чл. 22. (1) При смърт на ветеран от войната
по чл. 4, ал. 1 наследниците му имат право
на еднократна целева помощ за погребение в
размер 500 лв.
(2) Помощта по ал. 1 е за сметка на държавния бюджет и се изплаща от Агенцията за
социално подпомагане към министъра на труда
и социалната политика по последния адрес на
починалия.“
Заключителна разпоредба
§ 5. Постановлението влиза в сила от 1 юли
2012 г.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков

6501

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 143
ОТ 5 ЮЛИ 2012 Г.

за предоставяне на допълнителни бюджетни
кредити по бюджета на Министерството на
културата за 2012 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С ТА Н О В И :
Чл. 1. (1) Министърът на финансите да предостави от централния бюджет допълнителни
бюджетни кредити в размер до 160 000 лв. по
бюджета на Министерството на културата за
2012 г. за заплащане на вносни митни сборове,
данъци и други финансови налози в Република
България и за извършени услуги във връзка със
закупуването, доставката и инсталирането на озвучително оборудване на Музикално-драматичен
театър „Константин Кисимов“ – Велико Търново.
(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят чрез
преструктуриране на разходите по централния
бюджет за 2012 г. по реда на чл. 34, ал. 1 от
Закона за устройството на държавния бюджет.
Чл. 2. Министърът на финансите по предложение на министъра на културата да извърши налагащите се промени по бюджета
на Министерството на културата за 2012 г. на
базата на действително извършените разходи по
чл. 1, ал. 1.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 28, ал. 1 от Закона за устройството
на държавния бюджет.

ВЕСТНИК

С Т Р. 6 7

§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на финансите и на министъра на културата.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
6502

РЕШЕНИЕ № 559
ОТ 5 ЮЛИ 2012 Г.

за отчуждаване на части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда за изграждане
на обект „Въздушна линия (ВЛ) 110 kV ТЕЦ
„Бобов дол“ – подстанция „Самоков“, подобект
„ВЛ 110 kV подстанция „Марек“ – подстанция
„Сапарева баня“ и подобект „ВЛ 110 kV под
станция „Сапарева баня – нова“ – подстанция
„Самоков“, на територията на област Кюстендил
и Софийска област
На основание чл. 63, ал. 1 и 2 от Закона за
енергетиката във връзка с чл. 34а, ал. 1, чл. 34б
и § 1 от допълнителните разпоредби на Закона
за държавната собственост
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Отчуждава за държавна нужда за изграждане на обект „Въздушна линия (ВЛ) 110 kV ТЕЦ
„Бобов дол“ – подстанция „Самоков“, подобект
„ВЛ 110 kV подстанция „Марек“ – подстанция
„Сапарева баня“ и подобект „ВЛ 110 kV подстанция „Сапарева баня – нова“ – подстанция
„Самоков“, съгласно влязъл в сила парцеларен
план, одобрен с Решение № 1112 на Общинския
съвет на Община Самоков от 15 декември
2005 г. и Заповед № 93 на областния управител
на област Кюстендил от 4 март 2009 г., части
от имоти – частна собственост, намиращи се
на територията на община Дупница и община
Сапарева баня, област Кюстендил, и община
Самоков, Софийска област, 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 „Национална електрическа
компания“ – ЕАД – София, със седалище и
адрес на управление: София, ул. Триадица 8.
3. 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

Имот №

037016

014041

016072

006191

№
по
ред

1.

2.

3.

4.

Начин на
Вид
трайно
собствеползване
ност

Собственик

Обща площ Стълб №
на имота
(в дка)

Засегната
от отчуж
даването
площ от
имота
(в дка)

Парично
обезще
тение
(в лв.)

земеделска

нива

нива

частна

частна

частна

частна

наследници на
Васил Атанасов
Щрапульов

наследници на
Васил Спасов
Соколов

наследници на
Вале Илиев
Гиздов

наследници на
Вита Захариева
Дашева

0,9

1,139

1,089

1,406

30

29

22

21

0,026

0,029

0,026

0,024

447

499

447

413

Наследници на Васил Атанасов Щрапульов:
1. Евтимка Евтимова Щрапульова
2. Васил Иванов Щрапульов
3. Тодорка Василева Щрапульова
4. Пенка Христова Щрапульова и др.

Наследници на Васил Спасов Соколов:
1. Гюла Василева Ранчева
2. Васил Йорданов
Соколов

Наследници на Вале Илиев Гиздов:
1. Иван Георгиев Ангелов
2. Верка Костадинова
Банска
3. Цветанка Асенова Банска
4. Славянка Георгиева
Банска
5. Иван Георгиев Бански
и др.

Наследници на Вита Захариева Дашева:
1. Радка Захариева Дашева
2. Еленка Захариева Дашева
3. Георги Захариев Дашев
4. Вертер Захариев Дашев

ДЪРЖАВЕН

земеделска

нива

нива

Забележка

68

земеделска

земеделска

Имоти, намиращи се в землището на с. Ресилово, ЕКАТТЕ 62520, общинa Дупница, област Кюстендил

Вид на територията

Приложение
към т. 1

С Т Р.
ВЕСТНИК
БРОЙ 53

002145

65365.24.151

022138

041031

5.

6.

7.

8.

Начин на
Вид
трайно
собствеползване
ност

Собственик

Обща площ Стълб №
на имота
(в дка)

Засегната
от отчуж
даването
площ от
имота
(в дка)

Парично
обезще
тение
(в лв.)

земеделска

нива

частна

наследници на
Христо Зарев Пачаръзов

3,197

34

24

412

Забележка

Наследници на Христо
Зарев Пачаръзов:
1. Станимир Георгиев Тонев
2. Станка Георгиева Тонева
3. Мария Георгиева Пачаръзова
4. Даниела Йорданова Соколова и др.

Имоти, намиращи се в землището на с. Овчарци, ЕКАТТЕ 53254, община Сапарева баня, област Кюстендил

Вид на територията

нива

частна

Лазар Георгиев
Лазов

1,95

45

0,026

659

Наследниците на Лазар
Георгиев Лазов:
1. Стоянка Миланова Лазова
2. Снежанка Николова
Кратунова
3. Милчо Николов Лазов
4. Лазар Николов Лазов
5. Георги Лазаров Лазов

земеделска

земеделска

нива

нива

частна

частна

Черковно настоятелство „Свето
Успение Прсв.“

наследници на
Мите Алексов
Червенобрежки

3,737

2,004

60

54

0,059

0,059

660

1014

Наследници на Мите
Алексов Червенобрежки:
1. София Пенева Кирова
2. Милка Тошева Паунова
3. Людмила Светлинова
Иванова
4. Симеон Светлинов Иванов и др.

ДЪРЖАВЕН

Имоти, намиращи се в землището на с. Сапарево, ЕКАТТЕ 65379, община Сапарева баня, област Кюстендил

земеделска

Имоти, намиращи се в землището на гр. Сапарева баня, ЕКАТТЕ 65365, община Сапарева баня, област Кюстендил

Имот №

№
по
ред

БРОЙ 53
ВЕСТНИК
С Т Р. 6 9

Имот №

014242

032058

085050

085057

213078

№
по
ред

9.

10.

11.

12.

13.

Начин на
Вид
трайно
собствеползване
ност

Собственик

Обща площ Стълб №
на имота
(в дка)

Засегната
от отчуж
даването
площ от
имота
(в дка)

Парично
обезще
тение
(в лв.)

нива

частна

наследници на
Станко Стефанов
Петрунов

7,1

104

0,022

387

Наследници на Станко
Стефанов Петрунов:
1. Истилианка Христова
Петрунова
2. Вена Станкова Иванова
3. Георги Станков Петрунов
4. Данаил Иванов Петрунов и др.

нива

частна

наследници
на Иван Донев
Бранков

11,735

121

0,029

516

Наследници на Иван Донев Бранков:
1. Станко Иванов Бранков
2. Вела Иванова Бучова

земеделска

нива

частна

наследници на Ана
Христова Механджийска

4

136

0,024

427

Наследници на Анна Христова Механджийска:
1. Еленка Ангелова Механджийска
2. Христо Ангелов Механджийски
3. Лиляна Василева Лукова
4. Анка Василева Попова
5. Петър Христов Механджийски и др.

ДЪРЖАВЕН

Имоти, намиращи се в землището на с. Рельово, ЕКАТТЕ 62486, община Самоков, Софийска област
земеделска
нива
частна н а с л е д н и ц и н а
10,099
125
0,029
515
Наследници на Иван Панев
Иван Панев ТроТрохаров:
харов
1. Любен Иванов Трохаров
2. Милка Иванова Вардарова
3. Васил Иванов Трохаров
земеделска
нива
частна наследници на Бу4
126
0,026
461
Наследници на Будин Ивадин Иванов Канов Каньов:
ньов
1. Лиляна Василева Каньова
2. Георги Будинов Каньов
Имоти, намиращи се в землището на с. Райово, ЕКАТТЕ 61922, община Самоков, Софийска област

земеделска

Забележка
70

Имоти, намиращи се в землището на с. Белчин, ЕКАТТЕ 03767, община Самоков, Софийска област

земеделска

Имоти, намиращи се в землището на с. Клисура, ЕКАТТЕ 37294, община Самоков, Софийска област

Вид на територията

С Т Р.
ВЕСТНИК
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310007

340073

260053

239039.3.188

14.

15.

16.

17.

Начин на
Вид
трайно
собствеползване
ност

Собственик

Обща площ Стълб №
на имота
(в дка)

Засегната
от отчуж
даването
площ от
имота
(в дка)

Парично
обезще
тение
(в лв.)

Забележка

нива

частна

наследници на
Андон Колев
Джамбазки

8,709

154

0,059

1208

земеделска

нива

частна

наследници на
Недялко Кръстев
Димов

2,999

146

0,026

Наследници на Недялко
Кръстев Димов:
1. Петър Недялков Димов
2. Йордан Недялков Димов
3. Никола Димитров Димов
4. Христо Димитров Димов

Наследници на Андон Колев Джамбазки:
1. Иван Петров Джамбазки
2. Георги Петров Джамбазки
3. Генка Петрова Костова
4. Лазарина Николова
Джамбазка и др.

ВЕСТНИК
Обща сума за обезщетяване 10 084 лв.

532

Имоти, намиращи се в землището на с. Доспей, ЕКАТТЕ 23039, община Самоков, Софийска област

земеделска

Имоти, намиращи се в землището на с. Продановци, ЕКАТТЕ 58548, община Самоков, Софийска област
земеделска
нива
частна н а с л е д н и ц и н а
30,783
140
0,044
900
Наследници на Елена СотиЕленка Сотирова
рова Дренска:
Дренска
1. Христо Сотиров Дренски
2. Асен Николов Караманчев
3. Татяна Николова Караманчева
4. Мария Асенова Караманчева
земеделска
нива
частна наследници на Ва8,272
144
0,030
587
Наследници на Васил Насил Начов Драчов Драганов:
ганов
1. Илинка Василева Сомалийска
2. Еленка Георгиева Диянова
3. Анка Георгиева Драганова и др.

Вид на територията

ДЪРЖАВЕН

6503

Имот №

№
по
ред
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С Т Р.

72

ДЪРЖАВЕН

МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
СПОРАЗУМЕНИЕ

между правителството на Република България
и правителството на Република Хърватия за
полицейско сътрудничество
(Утвърдено с Решение № 4 от 12 януари 2012 г.
на Министерския съвет. В сила от 14 юни 2012 г.)
Правителството на Република България и
правителството на Република Хърватия, наричани по-нататък „страните“,
водени от желанието да засилят двустранните отношения и да задълбочат полицейското
сътрудничество,
отчитайки важността на полицейското
сътрудничество за защитата на националната
сигурност и обществения ред,
решени да активизират и усъвършенстват
полицейското сътрудничество,
водени от желанието да противодействат
ефективно на трансграничната престъпност,
зачитайки целите и принципите на международноправните инструменти, които са в сила
за техните държави, както и резолюциите на
Организацията на обединените нации и нейните специализирани агенции в сферата на
противодействие на престъпността,
като подчертават ролята и значението на
достиженията на правото на ЕС в областта на
полицейското сътрудничество,
се споразумяха за следното:
Г л а в а

I

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
Член 1
Предмет
Това споразумение определя реда и условията, при които страните в съответствие с
националното си законодателство си сътрудничат чрез своите компетентни органи при
предотвратяването на заплахи за обществения
ред и сигурност и при предотвратяване, разкриване и разследване на престъпления.
Член 2
Компетентни органи
(1) Компетентните органи на страните за
изпълнение на това споразумение са:
От страна на правителството на Република
България:
– Министерството на вътрешните работи.
От страна на правителството на Република
Хърватия:

ВЕСТНИК
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– Министерството на вътрешните работи,
Генерална дирекция „Полиция“.
(2) Страните взаимно се информират относно промените в техните компетентни органи.
(3) В рамките на своите правомощия компетентните органи си сътрудничат пряко и договарят специфични форми на сътрудничество
и средства за комуникация.
Член 3
Области на сътрудничество
(1) В съответствие с националното си законодателство страните си сътрудничат в предот
вратяването, разкриването и разследването на:
1. 		 тероризъм;
2. 		 финансиране на тероризъм;
3. 		 престъпление, извършено от лице, което
действа по поръчение или в изпълнение
на решение на организирана престъпна
група;
4. 		 незаконен трафик на наркотични вещества и прекурсори;
5. 		 нелегална миграция – нелегално транспортиране на хора през държавната
граница, нелегално пребиваване на лица,
нарушаване на паспортния и визовия
режим;
6. 		 трафик на хора;
7. 		 престъпления срещу живота, здравето,
свободата на личността и срещу човешкото достойнство;
8. 		 сексуална злоупотреба с деца и детска
порнография;
9.		 престъпления срещу собствеността;
10.		 отвличане и противозаконно лишаване
от свобода;
11. изнудване;
12.		 незаконно производство, трафик и
притежаване на взривни вещества,
огнестрелни оръжия и боеприпаси, химически, биологични, ядрени и радиоактивни материали, стоки и технологии
с възможна двойна употреба, военни
материали, оборудване и компоненти,
други материали и оборудване, които
могат да бъдат използвани за оръжия
за масово унищожение, както и други
общоопасни средства;
13.		 незаконно отнемане и незаконен трафик на моторни превозни средства,
подправяне и използване на подправени
документи за тази цел;
14. контрабанда на стоки;
15. престъпления, свързани с международна
търговия и икономически обмен;
16. подправка на парични знаци, ценни
книжа и марки, както и други непарични платежни инструменти, които
не са ценни книжа, както и тяхното
разпространение или използване;
17. изпиране на пари;

БРОЙ 53

ДЪРЖАВЕН

18. престъпления срещу икономиката, търговията, паричната и кредитната система;
19. кражби и незаконна търговия на предмети с културна и историческа стойност, други движими културни ценни
предмети, произведения на изкуството,
благородни метали и минерали и други
ценни предмети;
20. престъпления срещу околната среда;
21. компютърни престъпления.
(2) По взаимно съгласие страните могат
да разширят сътрудничеството съгласно това
споразумение, като си оказват помощ в борбата
и срещу други престъпления.
Член 4
Форми на сътрудничеството
С цел осъществяване на сътрудничество в
предотвратяването, разкриването и разследването на престъпленията в областите, определени
със споразумението, страните в съответствие с
националното си законодателство:
1.		 се информират взаимно за лица, свързани
с организираната престъпност, и техните връзки, престъпните организации и
групи, типичното поведение на извършителите и групите, фактите, особено
тези, свързани с времето, мястото и
начина на извършване на престъпленията, предметите на престъпление, специфичните обстоятелства и разпоредбите
на наказателното право, които са били
нарушени, както и за мерките, взети с
цел предотвратяването и пресичането
на тежките престъпления;
2. 		 си предоставят и всякаква друга информация, която може да им послужи за
изпълнение целта на това споразумение;
3. 		 се подпомагат взаимно при извършването на оперативно-издирвателни дейности
и си оказват организационна и друг вид
помощ;
4. 		 се подпомагат взаимно в издирването
на лица, заподозрени в извършването на
престъпления и лица, срещу които има
образувано наказателно производство
или влязла в сила присъда лишаване
от свобода;
5. 		 си сътрудничат за установяване на абонатите и ползвателите на телефонни
линии, собствениците и ползвателите
на моторни превозни средства;
6. 		 си предоставят копия от официални
документи и извършват координирани
действия във връзка с разкриването и
документирането на престъпления;
7. 		 си сътрудничат при издирване на изчезнали лица във връзка с извършени
престъпления и при извършването на
дейности, свързани с идентификацията
на лица или трупове;
8. 		 си сътрудничат при издирване на вещи,
предмети и средства на престъпления,
включително и на моторни превозни
средства;
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9.		 си оказват взаимно персонална, техническа и организационна помощ при
разкриване на извършителите на престъпления;
10. обменят информация и опит, свързани с
методите и новите форми на престъпна
дейност;
11.		 когато е необходимо, провеждат работни
срещи с цел подготовката и координирането на мерки, свързани с разкриването
на специфични престъпления;
12.		 обменят информация за резултатите от
криминалистически и криминологически изследвания върху престъпленията,
практиката на наказателното преследване, работните методи, изследователските
техники и приложенията на средствата
и методите с цел по-нататъшното им
развитие;
13.		 организират съвместни обучения и обмен
на експерти от съответните области с
цел професионално обучение; обменят
информация за учебните планове и програми на полицейските образователни
институции.
Член 5
Условия за сътрудничество
(1) Предоставянето на информация или
оказването на съдействие по това споразумение
се осъществява въз основа на молба.
(2) Молбата съдържа:
а) наименование на компетентния орган на
молещата страна;
б) наименование на компетентния орган на
замолената страна;
в) предмет на молбата;
г) цел на молбата;
д) всякаква друга информация, която може
да допринесе за изпълнението на молбата.
(3) Молбата се изпраща в писмен вид, освен
ако не е договорено друго.
(4) Молбите за предоставяне на информация
или оказване на съдействие се изпълняват от
компетентните органи на замолената страна
без отлагане.
(5) Компетентният орган на замолената
страна може да поиска допълнителна информация, ако това е необходимо за изпълнението
на молбата.
(6) Компетентният орган на всяка от страните в съответствие с националното си законодателство може и по своя инициатива да
предостави на компетентния орган на другата
страна информация, която би била полезна при
разкриването, предотвратяването и изясняването
на обстоятелства, свързани с престъпления, ако
счита, че тази информация би била от значение
за другата страна.
Член 6
Отказ за изпълнение на молба за сътрудничество
(1) Изпълнението на молбата може да бъде
напълно или частично отказано, ако компетентният орган на замолената страна прецени,

С Т Р.

74

ДЪРЖАВЕН

че нейното изпълнение може да застраши
суверенитета, сигурността или важен интерес
на замолената страна, както и ако молбата не
може да бъде изпълнена в съответствие с националното законодателство или международните
задължения на замолената страна.
(2) Компетентните органи се информират
писмено в случай на отказ за изпълнение на
молбата за информация или сътрудничество,
като излагат причините за отказа.
Г л а в а

І І

КОНКРЕТНИ ФОРМИ НА СЪТРУДНИЧЕСТВО
Член 7
Противодействие на нелегалния трафик на
наркотични вещества и прекурсори
В областта на противодействието на нелегалния трафик на наркотични вещества и
прекурсори страните в съответствие с националното си законодателство и разпоредбите на
това споразумение:
1.		 обменят информация и данни за лица,
които участват в нелегалното производство, трафик и търговия на наркотични
вещества и прекурсори;
2.		 си предоставят информация за обичайни
и нови маршрути за транспортиране
на наркотични вещества и прекурсори,
за използваните средства и методи за
тяхното транспортиране, за произхода,
производството и съхранението им, както
и за други детайли, свързани с този вид
престъпления;
3.		 предприемат координирани мерки за
предотвратяване на нелегалното производство, трафик и търговия на наркотични вещества и прекурсори;
4. 		 си предоставят образци на наркотични
вещества и прекурсори;
5.		 обменят опит в областта на провеждането
на оперативни разследвания на нелегално производство, трафик и търговия на
наркотични вещества и прекурсори и си
предоставят информация за резултатите
от проведени такива разследвания;
6.		 обменят информация и данни във връзка
с преминаването на легалната търговия
с наркотични вещества и прекурсори в
нелегална в контекста на възможностите
за противодействие срещу това.
Член 8
Противодействие на трафика на хора и неле
галната миграция
За пресичане на трафика на хора и нелегалната миграция страните в съответствие с
националното си законодателство и разпоредбите на това споразумение:
1.		 си предоставят информация за лица,
участващи в организирането и/или
извършването на престъпления от този
вид, за използваните методи от престъп-
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ните групи за организирано нелегално
превеждане на лица през държавните
граници, както и за каналите, използвани за нелегална миграция и трафик
на хора;
2.		 си предоставят информация за случаи
на фалшифициране и използване на
фалшиви и подправени документи за
пътуване и престой извън границите на
страната;
3.		 обменят аналитични и концептуални
материали;
4.		 обменят информация за нормативните
документи на националното си законодателство за движението и престоя на
чужденците.
Член 9
Изпращане на офицери за връзка
(1) Страните могат да договорят изпращането
на офицери за връзка.
(2) Целта на изпращането на офицери за
връзка е да се засили и подобри процесът на сътрудничество между страните, по-конкретно при:
1.		 обмена на информация за целите на
предвидените в това споразумение форми
на полицейско сътрудничество;
2. 		 изпълнението на молби за взаимна
помощ по въпроси на полицейското
сътрудничество;
3. 		 осъществяването на сътрудничество,
свързано с прилагането на спогодбата
за обратно приемане;
4. 		 предоставянето на информация, необходима за изпълнение на задълженията
на компетентните органи, ангажирани с
превенцията на заплахи за обществения
ред;
5. 		 по линия на задълженията на органите,
отговарящи за граничното наблюдение.
(3) Офицерът за връзка притежава консултативни функции за подпомагане на компетентните органи по прилагане на споразумението
и не е овластен да осъществява независимо
оперативни мерки и правоохранителна дейност.
Член 10
Сътрудничество в областта на обучението и
квалификацията
Страните си сътрудничат в областта на
обучението и квалификацията на служителите,
по-специално чрез: определяне на лица за контакт, провеждане на консултации, планиране
и провеждане на съвместни срещи, с оглед
определяне на общи действия по обучението
и квалификацията на служителите във връзка
с прилагането на споразумението.
Член 11
Контролирана доставка
(1) При писмена молба на една от страните другата страна може при разследвания на
престъпления, за които може да бъде поискана
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екстрадиция, ако е целесъобразно, да разреши
в съответствие с националното си законодателство контролирана доставка на своя територия,
по-конкретно при пренасяне на наркотични
вещества, прекурсори, огнестрелни оръжия,
взривни вещества, подправени парични знаци,
устройства за манипулиране на АТМ, материали
за производство на неистински банкови карти и
други вещи, които са предмет на престъпление
или за които има намерение да се използват в
престъпление, ако молещата страна обоснове,
че без такава мярка установяването на извършителите или на каналите за разпространение
би било крайно затруднено.
(2) Замолената страна има право да поставя
определени условия, преди да разреши или да
откаже извършването на контролирана доставка,
ако съдържанието на контролираната доставка
представлява риск за участващите лица или
заплаха за обществото.
(3) Замолената страна поема контрола върху доставката при пресичане на държавната
граница или на мястото на поемане, което е
договорено от компетентните органи, за да се
избегне нарушение на контрола, и гарантира
постоянно наблюдение на пратката по начин,
който позволява намеса на компетентните
органи по всяко време.
(4) В случай че е договорено със замолената
страна, служителите на молещата страна могат
да продължат да следват контролираната доставка, след поемането є от замолената страна
заедно със служител на замолената страна.
(5) Служителите на молещата страна са
длъжни да съблюдават законите на замолената
страна.
(6) Служителите на молещата страна могат
да откажат контролираната доставка в случай,
че компетентните органи на замолената страна
не могат да се намесят навреме и ако:
1.		 продължаването на контролираната
доставка представлява сериозен риск
за живота и здравето на лицата, или
2. 		 причинява сериозни имуществени вреди, или
3. 		 доставката не може повече да се държи
под контрол.
(7) Ако е необходимо, служителите на молещата страна могат да спрат и задържат лицата,
които придружават пратката, до намесата на
компетентните органи на замолената страна.
(8) При всички случаи по параграфи 6 и 7
молещата страна незабавно информира компетентните органи на замолената страна.
(9) Когато една контролирана доставка е
иззета на територията на замолената страна, тя
може да бъде предадена на молещата страна
въз основа на писмено искане.
(10) Лице, което е било задържано от компетентните местни органи след действие, предвидено в параграф 7, може да бъде задържано
за разпит, независимо от своето гражданство.
Съответните разпоредби на националното
законодателство се прилагат mutatis mutandis.
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(11) Ако лицето не е гражданин на страната,
на чиято територия лицето е арестувано, това
лице се освобождава не по-късно от 6 часа след
задържането, като не се включват часовете
между 0,00 ч. и 9,00 ч. сутринта, освен ако
компетентните местни органи не са получили
предварително молба за предварителен арест
на това лице за целите на екстрадицията под
каквато и да било форма.
(12) При извършването на контролираната
доставка по отношение на служителите на молещата страна се прилагат следните правила:
1.		 трябва да спазват разпоредбите на този
член и законодателството на страната,
на чиято територия действат;
2. 		 трябва да се подчиняват на инструкциите, издадени от компетентните местни
органи;
3. 		 трябва да носят документ, удостоверяващ
даденото разрешение за извършване на
контролирана доставка;
4. 		 трябва във всеки един момент да могат да докажат, че действат в служебно
качество;
5. 		 забранява се влизането в частни домове
и места, до които няма публичен достъп;
6. 		 не могат да призовават или арестуват
лицата, които придружават пратката;
7. 		 изготвят доклад за всички действия до
органите на страната, на чиято територия
е извършена контролираната доставка,
като служителите, извършващи контролираната доставка, могат да бъдат
помолени да се явят в съда;
8. 		 органите на страната, чиито служители
са извършили контролираната доставка,
когато са замолени от органите на страната, на чиято територия е извършена
контролираната доставка, съдействат на
разследването по отношение на резултатите от действията, в които са участвали,
включително и на съдебното производство, при условие че самоличността на
участващите служители е защитена.
(13) Писмена молба, с която се изисква
контролирана доставка, чийто контрол започва
или продължава в трета държава, се удовлетворява само когато в молбата е посочено, че
определените в параграфи 3 и 4 условия са
изпълнени и от третата държава.
Член 12
Изпращане на служители под прикритие
(1) В хода на разследване на престъпни
деяния всяка страна може на основание предварително получена молба да даде съгласие за
разполагане на служители от другата молеща
страна при условията на своето законодателство, които могат да играят ролята на агент
или лице, изпълняващо контролирана покупка (оттук нататък наричани „разследващ под
прикритие“). Молещата страна отправя такава
молба само ако по друг начин разследването на
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престъпното деяние би било невъзможно или
силно затруднено. Не е нужно в молбата да се
разкрива истинската самоличност на служителя.
(2) Операции под прикритие на територията
на замолената страна се ограничават до единични временни операции. Подготовката на тези
операции се осъществява в тясна координация
между ангажираните служители на страните.
Разполагането на разследващ под прикритие
и изпълнението на действията, предприети от
разследващия под прикритие, се ръководят от замолената страна. Замолената страна е отговорна
за действията, предприети от разследващия под
прикритие на молещата страна, и може по всяко
време да изиска прекратяване на операцията.
(3) Разполагането на разследващи под прикритие по силата на този член, условията, при
които се извършва операцията, и условията за
използване на резултатите зависят от законодателството на онази страна, на чиято територия
е разположен разследващият под прикритие.
(4) Замолената страна оказва на разследващия
под прикритие всяка необходима подкрепа под
формата на персонал, включително присъствието
на неговия надзорник, логистика и техническо
оборудване, и предприема всички необходими
мерки за защита на разследващия под прикритие по време на операцията на своя територия.
(5) В случаи, когато поради особена спешност
има голяма опасност от разкриване на самоличността на разследващия под прикритие, разполагането му на територията на другата страна
е допустимо без предварителното съгласие по
реда на ал. 1. В тези случаи предпоставките за
разполагането на разследващ под прикритие на
територията на другата страна трябва да бъдат
изпълнени. Дейностите на разследващия под
прикритие трябва да са ограничени до нивото,
което е абсолютно необходимо за поддържане
на неговата/нейната легенда за прикритие или
обезпечаване на неговата/нейната сигурност.
Замолената страна се уведомява незабавно за
разполагането и може по всяко време да изиска
прекратяване на операцията.
(6) Алинеи от 1 до 4 се прилагат съответно
в случаите, когато едната страна поиска разполагане на разследващ под прикритие от другата
страна на своя територия. В тези случаи, освен
ако не е договорено друго, молещата страна
поема разходите за операцията.
(7) Страните предприемат всички необходими предпазни мерки, за да запазят в тайна
самоличността на разследващия под прикритие
и да гарантират неговата/нейната сигурност,
дори и след приключване на разполагането.
Член 13
Съвместни екипи за провеждане на координи
рани оперативно-издирвателни действия
(1) При необходимост компетентните органи на страните сформират съвместни екипи
за провеждане на координирани оперативноиздирвателни действия.

ВЕСТНИК

БРОЙ 53

(2) Служителите на едната страна имат
подпомагащи и консултативни функции с цел
засилване на сътрудничеството при провеждане
на действия на територията на другата страна, без да упражняват независимо суверенни
правомощия.
(3) Когато служители на изпращащата страна действат на територията на другата страна,
те имат право да носят униформите си и помощни средства, освен ако страната, на чиято
територия се осъществява дейността, не заяви,
че това не е позволено или е допустимо само
при определени условия.
(4) Употребата на служебно оръжие се позволява само в случаи на самоотбрана.
(5) Координираните оперативно-издирвателни действия по алинея 1 се извършват при
спазване на законодателството на страната, на
чиято територия се извършват.
(6) Условията за извършване на координираните оперативно-издирвателни действия по
алинея 1 се договарят между компетентните
органи на страните.
Г л а в а

І І І

ЗАЩИТА НА ИНФОРМАЦИЯТА И ЛИЧНИТЕ ДАННИ
Член 14
Класифицирана информация
Класифицирана информация съгласно това
споразумение ще бъде обменяна в съответствие
със споразумението между правителството на
Република България и правителството на Република Хърватия за взаимна защита и обмен
на класифицирана информация, подписано на
30 септември 2008 г.
Член 15
Защита на личните данни
Страните и техните компетентни органи
защитават данните, които са получили съгласно това споразумение, в съответствие с
националното си законодателство, условията,
определени от изпращащия орган на страната,
и следните принципи:
1.		 компетентният орган на молещата
страна може да използва данните единствено за целта и съгласно условията,
определени от компетентния орган на
замолената страна;
2.		 в случаи, когато е необходимо използването на данните, предоставени
от изпращащия компетентен орган за
други цели, това ще бъде възможно
само след получаване на предварително
разрешение от изпращащия орган;
3. при изпращане на данни изпращащият
орган в съответствие с вътрешните закони и разпоредби на своята държава
посочва времевите граници за съхранение на данните, след изтичането на
които получателят трябва да изтрие
данните или да прецени дали те все
още са необходими;
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4. 		 по молба на компетентния орган на
замолената страна компетентният орган на молещата страна предоставя
информация за използването на предоставените данни и постигнатите по
този начин резултати;
5. 		 компетентният орган на замолената
страна предоставя лични данни само
на компетентния орган, определен от
другата страна;
6. 		 компетентният орган на замолената
страна гарантира верността и актуалността на изпратените данни; в случай
че впоследствие се установи, че са
били предоставени неверни данни или
данни, които не е трябвало да бъдат
предоставяни, молещата страна трябва
да бъде незабавно уведомена; замолената страна коригира грешките или в
случай на данни, които не е трябвало
да бъдат предоставени, ги унищожава;
7. 		 когато предоставя данните, компетентният орган на замолената страна
уведомява компетентния орган на молещата страна за унищожаването или
заличаването на данните в съответствие
с национално си законодателство; независимо от срока на съхранение данните
за засегнатото лице трябва да бъдат
унищожени или заличени, когато вече
не са необходими за целта, за която
са били предоставени; компетентният
орган на замолената страна трябва да
бъде информиран за унищожаването
или заличаването на предоставените
данни и за причините за това; в случай на прекратяване действието на
споразумението всички получени въз
основа на него данни трябва да бъдат
унищожени;
8. 		 засегнатото лице, в съответствие със
законодателството на държавата, в
която е подадена молбата, има право
да получи информация, относно предоставените в рамките на това споразумение данни за него, както и право
да поиска коригиране, респективно
заличаване на тези данни или право
на проверка на тези данни; в случай
на подадена молба за осигуряване на
достъп, коригиране или унищожаване
на данни от страна на засегнатото лице
компетентният орган, който разполага
с тези данни, като взема предвид становището на изпращащия компетентен
орган, взема решение по тази молба;
9. 		 компетентните органи на молещата
страна имат задължението да защитават ефикасно личните данни от неоторизиран достъп, загуба, публикуване,
промяна или унищожаване;
10.		 страните водят отчет за предаването,
получаването, заличаването или унищожаването на лични данни;
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11.		 страните си запазват правото за пълен
или частичен отказ за предоставяне на
лични данни в случаите, когато това
застрашава националната сигурност
или обществения ред или нарушава
националното законодателство или
съществуващи международноправни
задължения.
Г л а в а

І V

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Член 16
Разпоредби за прилагане на споразумението
(1) На основата и в рамките на това споразумение органите на страните могат да подписват
протоколи или други документи за прилагане
на споразумението.
(2) Органите на страните взаимно си предоставят списъци, съдържащи компетентните
структури на централно и местно ниво и техните
правомощия по изпълнението на споразумение
то, както и данните им за контакт. Списъците
своевременно се актуализират в случаи на
промяна в наименованията, правомощията и
данните за контакт.
Член 17
Езици
(1) За прилагането на това споразумение
компетентните органи на страните използват
български, хърватски или английски език.
(2) Молбите, които се изпращат по силата
на това споразумение, се изписват на езика на
замолената страна. При невъзможност молбата
да бъде написана на езика на замолената страна
молбата се изписва на английски език.
Член 18
Разходи
Страните поемат самостоятелно разходите
си, които произтичат от споразумението, освен
ако не е договорено друго.
Член 19
Разрешаване на спорни въпроси
Различия относно тълкуването или прилагането на това споразумение се уреждат чрез
консултации и преговори между компетентните
органи на страните. Ако спорът не може да
бъде разрешен по този начин, въпросът ще бъде
отнасян за решаване по дипломатически път.
Член 20
Отношение към други международни договори
Това споразумение не засяга правата и задълженията на страните по други международни
договори, по които двете държави са страни.
Член 21
Прекратяване на сега действащите споразу
мения
С влизането в сила на споразумението
договорът между правителството на Република България и правителството на Република
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Хърватия за сътрудничество в борбата срещу
организираната престъпност, незаконния трафик на упойващи и психотропни вещества и
тероризма, подписан на 26 ноември 1996 г.,
и споразумението между МВР на Република
България и МВР на Република Хърватия за
полицейско сътрудничество, подписано на 20
декември 2005 г., ще спрат да действат.
Член 22
Влизане в сила, изменения и прекратяване
(1) Това споразумение се сключва за не
определен период от време и влиза в сила на
датата на получаване на последното писмено
уведомление, с което страните взаимно се уведомяват по дипломатически път за изпълнението
на вътрешноправните процедури, необходими
за влизането му в сила.
(2) Изменения и допълнения на споразумението се извършват на основата на взаимно
писмено съгласие на страните.
(3) Всяка от страните може по всяко време
да прекрати това споразумение чрез писмено
уведомление, изпратено по дипломатически
път. Прекратяването влиза в сила 6 месеца
след датата на получаването на предизвестието
от другата страна.
Подписано в София на 27 май 2011 г. в два
оригинални екземпляра, всеки от които на
български, хърватски и английски език, като
всички текстове са еднакво автентични. В
случай на различия в тълкуването предимство
има текстът на английски език.
За правителството
на Република България:
Цветан Цветанов,
заместник министърпредседател
и министър
на вътрешните работи
6403

За правителството
на Република Хърватия:
Томислав Карамарко,
министър
на вътрешните работи

НАЦИОНАЛНА
ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА
ПРАВИЛНИК

за устройството и дейността на Националната
здравноосигурителна каса
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С този правилник се уреждат устройството, структурата, функциите и организацията
на дейността на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК).
Чл. 2. Националната здравноосигурителна
каса е юридическо лице със седалище в град
София и с предмет на дейност – осъществяване
на задължителното здравно осигуряване.
Чл. 3. Националната здравноосигурителна
каса осъществява дейността си в съответствие
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със Закона за здравното осигуряване (ЗЗО),
действащото законодателство и правилника.
Чл. 4. (1) Националната здравноосигурителна
каса се състои от централно управление (ЦУ),
районни здравноосигурителни каси (РЗОК) и
поделения на районните здравноосигурителни
каси. Седалищата на РЗОК се определят съгласно списък, приет от Министерския съвет, а
седалищата на техните поделения се определят
със заповед на управителя на НЗОК.
(2) Органи на управление на НЗОК са:
1. Надзорният съвет (НС);
2. управителят.
Г л а в а

в т о р а

ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ
Раздел I
Надзорен съвет на Националната здравнооси
гурителна каса
Чл. 5. Надзорният съвет упражнява правомощията си в съответствие със ЗЗО и действащото
законодателство, както и:
1. утвърждава инвестиционната програма
на НЗОК;
2. дава съгласие за откриване на процедури по възлагане на обществени поръчки на
стойност, равна или по-висока от стойностите,
определени в чл. 14, ал. 1 и 2 от Закона за
обществените поръчки (ЗОП);
3. извън случаите по т. 2 взема решения за
сключване на сделки на стойност над 100 000 лв.
без ДДС за всеки отделен случай;
4. взема решение за придобиване и разпореждане с недвижими имоти;
5. издава актове, предвидени в Закона за
бюджета на НЗОК за съответната година;
6. възлага на управителя да изготвя и приема проект на наредба за условията и реда за
заплащане на лекарствени продукти по чл. 262,
ал. 5, т. 1 от Закона за лекарствените продукти
в хуманната медицина (ЗЛПХМ), на медицински изделия и на диетични храни за специални
медицински цели и го внася пред министъра
на здравеопазването;
7. утвърждава, по предложение на управителя
на НЗОК, процедура за отпускане на лекарствени продукти по реда на чл. 56, ал. 3 ЗЗО;
8. утвърждава по предложение на управителя
процедури за договаряне на отстъпки по реда
на чл. 45, ал. 10 ЗЗО;
9. утвърждава девет представители на НЗОК
за водене на преговори с Българския фармацевтичен съюз за определяне на условията и
реда за сключване на договори за заплащане
на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 5, т. 1
ЗЛПХМ;
10. определя представители на НЗОК в
Акредитационния съвет към Министерството
на здравеопазването съгласно чл. 88а, ал. 5 от
Закона за лечебните заведения;
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11. осигурява в рамките на правомощията
си по действащото законодателство изпълнението на закона за бюджета на НЗОК за
съответната година;
12. осъществява методологично и управленско съдействие на управителя;
13. издава актове по прилагане на НРД по
предложение на управителя;
14. командирова управителя на НЗОК в
чужбина чрез председателя на НС;
15. осъществява други правомощия, предвидени в действащото законодателство.
Чл. 6. Надзорният съвет провежда редовни
заседания най-малко веднъж месечно.
Чл. 7. (1) За редовно проведено се счита
заседание на НС, на което присъстват наймалко 6 от членовете му.
(2) Надзорният съвет взема решения в
присъствието на най-малко две трети от членовете му, но с не по-малко от 5 гласа „за“, с
изключение на случаите по чл. 15, ал. 1, т. 1,
2 и 5 ЗЗО, в които решенията се вземат с
обикновено мнозинство.
(3) Решенията на НС се вземат с явно гласуване освен в случаите на чл. 8.
Чл. 8. (1) Надзорният съвет може да вземе неприсъствено решение, когато са налице
следните условия:
1. членовете на Надзорния съвет са уведомени
за дневния ред на заседанието и материалите
за него са изпратени чрез писмено съобщение,
по електронна поща или по факс най-малко
3 работни дни преди началото на заседанието;
2. не може да се осигури присъствието на
най-малко 6 от членовете му;
3. всички членове са изразили писмено съгласие за вземане на неприсъственото решение.
(2) В случаите по ал. 1 се съставя протокол,
в който се отбелязва, че решението е взето
неприсъствено и същият се подписва от всички
членове на НС.
Чл. 9. (1) Датата, часът и мястото на провеждане на заседанията на НС се определят
от председателя му, за което членовете се
уведомяват писмено с покана. Поканата за заседанието и материалите към нея се изпращат
чрез писмено съобщение, по електронна поща
или по факс най-малко 3 работни дни преди
датата на провеждане на заседанието. Дневният
ред включва въпроси от предходно заседание,
които не са разгледани, освен ако е отпаднала
необходимостта за това. Управителят може да
предлага на председателя на НС включване на
въпроси в дневния ред.
(2) Заседанията на НС се ръководят от председателя му. При отсъствие на председателя
на НС той упълномощава член на НС за свой
заместник. При липса на упълномощаване членовете на НС избират помежду си председател
за съответното заседание;
(3) Материалите по въпросите, включени в
дневния ред, се подготвят от съответното струк-
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турно звено на НЗОК и включват: мотивирано
становище и проект на решение.
Чл. 10. Членовете на НС могат да представят писмено становище при невъзможност за
участие в заседания на НС.
Чл. 11. (1) В заседанията на НС участва
управителят без право на глас.
(2) По решение на НС на неговите заседания могат да присъстват и други лица извън
състава му, без право на глас.
Чл. 12. (1) За заседанията на НС се водят
протоколи и аудиозаписи. Всеки протокол
съдържа дата и място на провеждане, час на
откриване на заседанието, дневен ред, решения,
които са взети, с поименното указване на начина на гласуване на всеки един от участващите,
изразено особено мнение, предложени писмени
становища и час на закриване на заседанието.
(2) Протоколите от заседанията се подписват от председателя и присъствалите членове
на НС и от изготвилия го. В 7-дневен срок от
провеждане на заседанието преписи от протокола се предоставят на членовете на НС и на
управителя.
(3) Протоколите и материалите от всяко
заседание се съхраняват в архива в ЦУ на
НЗОК. За целта се създава протоколен регистър, който съдържа номер и дата на протокола
и взети решения.
Чл. 13. (1) Извънредно заседание на НС
може да бъде свикано по искане на:
1. председателя на НС;
2. най-малко от трима от членовете му;
3. управителя;
4. министъра на здравеопазването.
(2) В случаите по ал. 1, т. 2 и 3 извънредното заседание се свиква от съответните лица с
предложен от тях дневен ред, като поканата се
изпраща от управителя. Поканата за извънредно
заседание се изпраща чрез писмено съобщение,
по електронна поща или по факс най-малко
24 часа преди началото на заседанието.
Чл. 14. (1) Председателят и членовете на НС
се командироват с решение на НС, като заповедта за командировка се издава от управителя.
(2) Членовете на НС имат право на командировъчни пари за сметка на бюджета на НЗОК.
Чл. 15. (1) Разходите по дейността на НС
са за сметка на бюджета на НЗОК.
(2) Административното, правното, техническото и финансовото обслужване на дейността
на НС се осигуряват от управителя на НЗОК
чрез администрацията на ЦУ на НЗОК.
Чл. 16. (1) Надзорният съвет одобрява проекта на договор за управление на избрания от
Народното събрание управител на НЗОК в
3-дневен срок от избора му.
(2) Надзорният съвет одобрява проекта на
договор за управление с подуправителя в случаите на временно изпълняване на длъжността
управител при предсрочно прекратяване на
мандата на управителя на НЗОК в 3-дневен
срок от решението на Народното събрание.
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(3) Председателят на НС на НЗОК след
решение на НС по ал. 1 и 2 сключва договор за
управление с избрания от Народното събрание
управител, съответно – с подуправителя в случаите на временно изпълняване на длъжността
управител при предсрочно прекратяване на
мандата на управителя.
(4) Договорът се сключва в срок от 3 дни
от обнародване на решението на Народното
събрание за избор на управител на НЗОК в
„Държавен вестник“.
Раздел II
Управител на Националната здравноосигури
телна каса
Чл. 17. (1) Управителят на НЗОК упражнява
правомощията си в съответствие със ЗЗО и
действащото законодателство, както и:
1. взема решение за сключване на сделки
извън случаите, предвидени в чл. 5, т. 2 – 4;
2. предлага на Надзорния съвет сключване
на сделки на стойност над 100 000 лв. без ДДС;
3. предлага на НС откриване на процедури
за възлагането на обществени поръчки, чиято
стойност е равна или по-висока от стойностите,
определени в чл. 14, ал. 1 и 2 ЗОП;
4. утвърждава длъжностното разписание и
поименното разписание на длъжностите на
ЦУ на НЗОК и на районите здравноосигурителна каси;
5. издава вътрешноадминистративни актове,
свързани с оперативната дейност на НЗОК, в
съответствие с действащото законодателство,
правилника за устройството и дейността на
НЗОК и решенията на НС;
6. внася предложения пред НС относно необходимостта от приемане на актове, свързани
с дейността на НЗОК;
7. определя членовете на комисията към
ЦУ на НЗОК за извършване на експертизите
по чл. 78 ЗЗО;
8. утвърждава образци на документи и
на договори, свързани с осъществяване на
задължителното здравно осигуряване и за изпълнение на възложените на НЗОК дейности,
издава самостоятелно или съвместно с други
лица указания, инструкции и други актове по
прилагането на НРД;
9. осъществява управленска отговорност
съгласно Закона за финансовото управление
и контрол в публичния сектор;
10. внася пред съответните органи на изпълнителната и законодателната власт становища
относно проекти на нормативни актове;
11. определя представителите на НЗОК в
Комисията по цени и реимбурсиране, в Комисията по прозрачност и във Висшия съвет по
фармация, както и в други комисии, съвети и
работни групи във външни институции;
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12. осъществява други правомощия, определени в действащото законодателство и
решенията на НС.
(2) Управителят може да възлага отделни
свои правомощия на подуправителя, на главния
секретар и на директорите на районните здравноосигурителни каси, когато това е допустимо
от закона.
Чл. 18. (1) При осъществяване на своите
правомощия управителят се подпомага от
подуправител.
(2) Подуправителят:
1. осъществява контрол по спазване на сроковете за изпълнение на решенията на органите
за управление на НЗОК;
2. координира и контролира дейността по
чл. 15, ал. 2;
3. координира дейността на постоянно действащи комисии в ЦУ на НЗОК;
4. подпомага работата на управителя при
изготвяне на проектобюджета, отчета за изпълнение на бюджета и отчета за дейността
на НЗОК;
5. координира процеса по изготвяне, приемане и подписване на Национален рамков
договор за медицинските дейности, Национален
рамков договор за денталните дейности, както
и процеса по договаряне и приемане на обеми
и цени на медицинска помощ;
6. координира оперативното взаимодействие
на НЗОК с администрацията на Народното събрание, Министерския съвет, МЗ, МФ, МТСП
и други институции, със съсловните организации, синдикалните и неправителствените
организации;
7. изпълнява и други задачи, възложени от
управителя.
(3) Подуправителят упражнява правомощията на управителя при неговото отсъствие.
(4) Подуправителят временно изпълнява
длъжността управител на НЗОК в случаите
по ал. 4 на чл. 19 ЗЗО след възлагане от Надзорния съвет.
Г л а в а

т р е т а

СТРУКТУРА И ФУНКЦИИ НА ЦЕНТРАЛНОТО УПРАВЛЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНАТА
ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА
Раздел I
Структура
Чл. 19. (1) Администрацията на ЦУ на НЗОК
е организирана в дирекции и звена.
(2) Общата численост на персонала в административните звена в НЗОК е 2273 щатни
бройки.
(3) Разпределението на общата численост
по ал. 2 е посочено в приложението.
(4) Управителят на НЗОК създава отдели и
сектори в дирекциите.
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(5) Администрацията на ЦУ е обща и специализирана.
(6) Служителите в администрацията на ЦУ
на НЗОК се назначават по служебно или по
трудово правоотношение.
Раздел II
Главен секретар
Чл. 20. Главният секретар:
1. осъществява организационно ръководство
и координация на дейността на администрацията
на ЦУ на НЗОК;
2. подпомага управителя във финансовата
дейност на НЗОК;
3. организира разпределението на задачите
между структурните звена в ЦУ на НЗОК и
осъществява контрол по изпълнението им;
4. осъществява контрол по изпълнението на
разпореждания и задачи, възложени от управителя на НЗОК;
5. осъществява контрол по спазването на
сроковете за изпълнение на поставените задачи;
6. осъществява организационната връзка
между ЦУ на НЗОК и РЗОК;
7. подпомага работата на управителя при
изготвяне на проектобюджета, отчета за изпълнение на бюджета и отчета за изпълнението
на дейността;
8. утвърждава длъжностните характеристики
на служителите по служебно правоотношение
в НЗОК и по трудово правоотношение в ЦУ
на НЗОК;
9. организира и отговаря за провеждането
на атестирането на служителите в НЗОК;
10. изпълнява и други задачи, възложени
от управителя.
Раздел III
Дирекция „Вътрешен одит“
Чл. 21. (1) Вътрешният одит в НЗОК се
осъществява по Закона за вътрешния одит в
публичния сектор.
(2) Вътрешен одит се осъществява на всички структури, програми, дейности и процеси
в НЗОК от дирекция „Вътрешен одит“ на ЦУ
на НЗОК.
(3) Дирекция „Вътрешен одит“ е на пряко
подчинение на управителя.
Раздел IV
Звено „Сигурност на информацията, охрана
и превенция“
Чл. 22. (1) Звено „Сигурност на информацията, охрана и превенция“:
1. организира и контролира създаването,
обработването и съхраняването на класифицирана информация, както и условията и реда
за предоставяне на достъп до нея;
2. създава условия за осъществяване на
дейността на НЗОК при бедствия;
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3. при поискване получава необходимата
информация от дирекция „Информационни
системи и бизнес процеси“ от регистрите за
потребителски достъп до системите и информационните ресурси на интегрираната информационна система (ИИС) на НЗОК;
4. организира изпълнението на нормативните
актове, свързани с отбранително-мобилизационна подготовка в страната;
5. организира дейността по охраната, противопожарната безопасност и осъществява
контрол по пропускателния режим на територията на НЗОК;
6. разработва, осъвременява съвместно с
дирекция „Информационни системи и бизнес
процеси“ политики по информационната сигурност на НЗОК;
7. контролира и координира действията по
прилагане и спазване на политиката по информационна сигурност;
8. съвместно с дирекция „Информационни
системи и бизнес процеси“:
а) разработва и прилага правила за контрол на достъпа до информационните активи
и ресурси на интегрираната информационна
система на НЗОК;
б) разработва и следи за прилагането на
правила за достъп до периметрите, в които
се намират структуроопределящите елементи
на интегрираната информационна система
на НЗОК;
в) изготвя правила за защита на мрежовите
ресурси и поддържащата инфраструктура;
г) участва в процесите по формиране на технически задания за разработване и внедряване
на информационни системи с цел – гарантиране на функционалности относно недопускане
на: неработоспособно състояние в резултат на
преднамерено или непреднамерено въздействие; на несанкциониран достъп до данни и
тяхното нерегламентирано разпространение;
недопускане на целенасочено видоизменяне
(изкривяване), фалшифициране или подмяна
на данни при несанкциониран достъп до информация.
(2) Звено „Сигурност на информацията,
охрана и превенция“ е на пряко подчинение
на управителя.
Раздел V
Финансови контрольори
Чл. 23. (1) Предварителният контрол за
законосъобразност в НЗОК се осъществява в
съответствие със Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор.
(2) Редът и начинът за осъществяване на
предварителния контрол се определят от управителя на НЗОК в съответствие с указанията
на министъра на финансите.
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(3) Предварителният контрол за законосъобразност в ЦУ на НЗОК се осъществява
от финансови контрольори или други лица,
определени от управителя, които са на пряко
подчинение на управителя.
(4) Предварителният контрол за законосъоб
разност в РЗОК се осъществява от финансови
контрольори или други лица, определени от
управителя, които са на пряко подчинение в
изпълнение на функционалните си задължения
на директора на РЗОК.
Раздел VI
Обща администрация
Чл. 24. (1) Общата администрация подпомага осъществяването на правомощията на
управителя на НЗОК, създава условия за осъществяване на дейността на специализираната
администрация и извършва технически дейности
по административното обслужване.
(2) Общата администрация е организирана
в 4 дирекции: дирекция „Канцелария, връзки с
обществеността и правно обслужване“, дирекция
„Инвестиционна политика и управление на
собствеността“, дирекция „Бюджет и финансово-счетоводна дейност“, дирекция „Човешки
ресурси“.
Чл. 25. Дирекция „Канцелария, връзки с
обществеността и правно обслужване“:
1. подпомага управителя при осъществяване
на дългосрочната медийна политика, като планира, координира и ръководи всички дейности
по връзките с обществеността;
2. организира подготовката и провеждането
на информационни кампании и ежедневни
мероприятия по приоритетите на дейността в
областта на здравеопазването, като осигурява
прозрачност, своевременност и обективност;
3. организира публичните изяви на ръководството на НЗОК;
4. поддържа актуализирането и публикуването на информация на интернет страницата
на НЗОК;
5. осъществява протоколно-представителната
дейност в ЦУ на НЗОК;
6. съставя и координира програмата на
ръководството на НЗОК при посещения у нас
и в чужбина;
7. осигурява законосъобразното осъществяване на дейността на общата администрация
в ЦУ на НЗОК;
8. осъществява процесуалното представителство след упълномощаване от управителя;
9. дава становища по правни въпроси, свързани с дейността на НЗОК;
10. изготвя проекти на административни
актове на НЗОК;
11. изготвя отговори и становища по постъпили въпроси и предложения в областта на
здравното осигуряване;
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12. изготвя предложения за промени в
нормативни актове, свързани с дейността на
НЗОК и задължителното здравно осигуряване;
13. участва в процеса на изготвяне, провеждане на преговори, сключване и обнародване
на Националните рамкови договори (НРД);
14. оказва методическа помощ на юрисконсултите на РЗОК при осъществяване на
професионалните им задължения;
15. изпълнява други дейности, възложени
от управителя.
Чл. 26. Дирекция „Инвестиционна политика
и управление на собствеността“:
1. изготвя и изпълнява инвестиционната
програма на НЗОК;
2. организира и контролира процеса на планиране на инвестиционната програма на НЗОК;
3. планира, организира и изпълнява всички
дейности във връзка с подготовката, възлагането и провеждането на обществени поръчки
в системата на НЗОК;
4. изготвя и организира сключването на договори за възлагане на обществени поръчки и
осъществява наблюдение и контрол по изпълнението им съвместно със съответните дирекции,
инициирали провеждането на поръчката;
5. осъществява административно-техническото и документално-информационното обслужване на дейността на управителя на НЗОК и
ЦУ на НЗОК;
6. организира и осъществява деловодната и
архивната дейност на ЦУ на НЗОК;
7. отговаря за техническата експлоатация и
поддъжката на моторните превозни средства,
собственост на институцията, и осигурява
транспортното обслужване на служителите в
ЦУ на НЗОК;
8. организира административно-стопанското
обслужване и поддръжката на сградата на ЦУ
на НЗОК;
9. организира дейността по управлението на
собствеността в системата на НЗОК;
10. създава и поддържа регистри и досиета
за имотите на НЗОК – собствени, предоставени за управление или ползване, наети или
отдадени под наем;
11. осъществява процесуалното представителство по дела, свързани с дейността на дирекцията – след упълномощаване от управителя;
12. дава становища по правни въпроси,
свързани с дейността дирекцията;
13. изготвя проекти на административни
актове, свързани с дейността на дирекцията.
Чл. 27. Дирекция „Бюджет и финансовосчетоводна дейност“:
1. методически ръководи цялостната дейност
по финансирането и счетоводната отчетност на
бюджетните средства на НЗОК;
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2. подпомага ръководството на НЗОК за
правилното планиране на приходите и законосъобразното разпределение на финансовия
ресурс на НЗОК;
3. участва в изготвянето на проект на Закон
за бюджета на НЗОК и предлага разпределението по пълна бюджетна класификация, по
месеци и по разпоредители с бюджетни кредити
в системата на НЗОК;
4. участва в подготовката и изготвянето на
актовете по чл. 55г, 55д и 55е ЗЗО;
5. изготвя текущи и годишни финансови
отчети и отчети за касово изпълнение на бюджета на НЗОК;
6. оптимизира процеса по съставянето и
изпълнението на бюджета и ефективното управление на бюджетните средства;
7. изготвя ежемесечен отчет на фактически
извършените разходи от РЗОК и от ЦУ на
НЗОК чрез събиране, обобщаване и анализиране на информация за касовото изпълнение
от разпоредителите с бюджетни кредити;
8. изготвя предложения за корекции и отразява корекциите по бюджета на НЗОК и на
РЗОК при необходимост от преразпределение
на финансовия ресурс в хода на изпълнение
на бюджета;
9. изготвя разчети за месечно планиране на
разходите на НЗОК и предложения за месечни
трансфери на средства;
10. съгласува всички заповеди, решения,
договори и други актове, свързани с бюджетни
и извънбюджетни средства;
11. организира и контролира банковото
обслужване на НЗОК;
12. организира и осъществява единна счетоводна отчетност;
13. следи за документалната обоснованост
на стопанските операции и факти, като се спазват изискванията за съставяне на документи,
съгласно действащото законодателство;
14. осъществява контрол върху първичната
счетоводна документация;
15. подпомага функционирането на системите за финансово управление и контрол, чрез
процедурата система на двойния подпис, с цел
законосъобразно и ефективно управление на
бюджетните средства;
16. осигурява съхраняването на счетоводните
документи съгласно изискванията на Закона за
счетоводството и вътрешноадминистративните
актове на НЗОК.
Чл. 28. Дирекция „Човешки ресурси“:
1. разработва и прилага политика и стратегията по управление на човешките ресурси;
2. изготвя концепция за развитието на човешките ресурси и кадровото осигуряване на
НЗОК;
3. изготвя длъжностното и поименното разписание на длъжностите на администрацията;
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4. организира дейността по набиране и подбор на персонала и провеждането на конкурсни
процедури за държавни служители;
5. изготвя актове, свързани с възникването,
изменянето и прекратяването на служебните
и трудовите правоотношения на служителите
в НЗОК;
6. осъществява методическа, организационна
и техническа помощ в процеса на атестиране
на служителите и в процеса на разработване и
актуализиране на длъжностните характеристики;
7. образува, води и съхранява служебните
и трудовите досиета на служителите в НЗОК;
8. планира и организира обучението на служителите в ЦУ на НЗОК с цел повишаване на
квалификацията и кариерното развитие;
9. информира гражданите на Република
България и на Европейския съюз, договорните
партньори на НЗОК и институциите за правата
и задълженията на всички нива на здравно
осигурителната система;
10. предоставя информация съгласно Закона
за достъп до обществена информация;
11. участва във формирането на комуникационната стратегия на НЗОК в частта є на
правата и задълженията на гражданите, свързани
с получаване на медицинска помощ и лекарства,
заплащани частично или напълно от РЗОК;
12. осъществява обратна връзка с гражданите
относно удовлетвореността им от получената
медицинска помощ.
Раздел VIІ
Специализирана администрация
Чл. 29. (1) Специализираната администрация
подпомага управителя на НЗОК за осъществяване на неговите правомощия в организацията и контрола на задължителното здравно
осигуряване.
(2) Специализираната администрация е
организирана в 7 дирекции: дирекция „Информационни системи и бизнес процеси“, дирекция
„Медицински дейности“, дирекция „Болнична
медицинска помощ“, дирекция „Извънболнична
медицинска и дентална помощ“, дирекция „Финансов контрол на изпълнители на медицинска
помощ и аптеки“, дирекция „Фармацевтично
осигуряване“, дирекция „Европейски въпроси
и координация на системите за социална сигурност“.
Чл. 30. Дирекция „Информационни системи
и бизнес процеси“:
1. разработва правила в областта на информационните технологии и услуги, като планира, организира и координира проучването и
прилагането на нови приложни и технически
средства за информационно осигуряване на
бизнес процесите в структурата, дейността и
управлението на НЗОК и на изпълнителите на
медицинска и дентална помощ;
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2. осигурява нормалното функциониране,
администриране и развитие на ИИС на НЗОК
като система с възможност за разширяване,
оптимизиране и адаптиране към нови изисквания и потребности;
3. планира доставките и услугите от външни
партньори, свързани с поддръжката и администрирането на техническата и комуникационната
инфраструктура, и подпомага ефективното им
управление чрез препоръки и предложения при
сключването на договори;
4. отговаря за надеждна защита и контролиран
достъп до информацията в националните регистри и номенклатури в ИИС на НЗОК, съвместно
с звено „Сигурност на информацията, охрана и
превенция“, в съответствие с наредбата по чл. 43,
ал. 2 от Закона за електронно управление;
5. осъществява и контролира дейността на
НЗОК по предоставяне на информация от ИИС
в случаите, определени от ЗЗО;
6. разработва и контролира прилагането
на информационните стандарти и формат на
данни при обмен на информация с договорни
партньори, външни организации, институции
и фирми;
7. участва в работни групи по изработване
на документи, инструкции и правила, касаещи
информационното функциониране на НЗОК,
както и в разработване съвместно с други дирекции на раздели от НРД;
8. оказва методична помощ на РЗОК;
9. организира дейности, свързани с планиране, въвеждане, поддръжка и извеждане
от експлоатация на програмни и технически
ресурси в структурата на НЗОК;
10. разработва политики и процедури за
ефективно и ефикасно използване на програмни
и технически ресурси, включително и с повишаване на компютърните умения и квалификация
на служителите в НЗОК;
11. отговаря за цялостната дейност по
оперативна съвместимост и интегрираност на
използваните информационни и програмни
системи и техническа инфраструктура;
12. осигурява системна и техническа поддръжка в управление на информационната
система на НЗОК в съответствие с действащото
законодателство;
13. анализира потребностите, изготвя и
предлага план за развитие на приложната и
техническата инфраструктура в съответствие с
целите на НЗОК, като осигурява сигурност и
качество при проектиране, разработка, тестване
и внедряване.
Чл. 31. Дирекция „Медицински дейности“:
1. разработва методология за анализи на
остойностяването на медицинските дейности;
2. участва в подготовката и изготвянето на
актовете по чл. 55г, 55д и 55е ЗЗО;
3. разработва модели за заплащане на медицинските дейности;
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4. анализира, прогнозира и планира здравноосигурителната дейност;
5. организира предоставянето на становище
на националните консултанти при разработване
на прогнозните обеми и цени;
6. контролира изпълнението на заложените
договорени обеми на медицинските дейности;
7. контролира и организира събирането
на медико-статистическата и икономическата
информация от РЗОК за изпълнителите на
медицинска помощ, сключили договори с
НЗОК/РЗОК, и разработва анализи за целите
на моделирането и на остойностяването на
медицинските дейности;
8. разработва параметри на медицинската
помощ и диагностично-лечебни алгоритми;
9. организира процедурите по одобрение и
въвеждане на методики за остойностяване и за
заплащане на медицинската помощ;
10. участва в подготовката на проекти на
закони и подзаконови нормативни актове, регулиращи дейността по изпълнение на основния
пакет медицински дейности, гарантиран от
бюджета на НЗОК;
11. оказва методична помощ на РЗОК.
Чл. 32. Дирекция „Болнична медицинска
помощ“:
1. извършва контрол на вида и обема на
договорената и извършена дейност от изпълнителите на болнична медицинска помощ;
2. участва в осъществяване на непосредствен контрол на изпълнителите на болнична
медицинска помощ;
3. участва в подготовката по изготвяне
на НРД за медицински дейности в частта за
болнична медицинска помощ и приложенията
към него;
4. осъществява дейността по методологично
осигуряване на процеса по сключване на НРД
в частта за болнична медицинска помощ;
5. участва в изготвянето на актове по прилагане на НРД за медицинските дейности в
частта за болнична медицинска помощ и приложенията към него;
6. осъществява събирането на медико-статистическа информация от ЛЗБП, на базата
на която разработва анализи във връзка с осъществяваната контролна дейност и дейността
по договаряне;
7. събира, обработва и анализира информация
от РЗОК относно резултатите от извършваната
контролна дейност на договорите на изпълнителите на болнична медицинска помощ;
8. участва с предложения в рамките на междуведомствени работни групи в разработването
на правила и стандарти за добра медицинска
практика;
9. участва в разработването и дава предложения за корекции и оптимизиране на основния
пакет здравни дейности, гарантиран от бюджета
на НЗОК;
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10. участва в разработване на Инструкция
за провеждане на контрол на изпълнителите на
болнична помощ по чл. 72, ал. 5 ЗЗО;
11. осъществява процесуалното представителство по дела, свързани с дейността на дирекцията – след упълномощаване от управителя;
12. дава становища по правни въпроси,
свързани с дейността на дирекцията.
Чл. 33. Дирекция „Извънболнична медицинска и дентална помощ“:
1. извършва контрол на вида и обема на
договорената и извършена дейност от изпълнителите на извънболнична медицинска и
дентална помощ;
2. извършва контрол по предписване на
лекарствени продукти за домашно лечение,
медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели;
3. участва в подготовката по изготвянето
на НРД за медицинските дейности в частта за
извънболнична медицинска помощ и приложенията към него;
4. участва в подготовката по изготвянето на
НРД за денталните дейности и приложенията
към него;
5. участва в изготвяне на актове по прилагане
на НРД за медицинските дейности в частта за
извънболнична медицинска помощ;
6. участва в изготвяне на актове по прилагане
на НРД за денталните дейности;
7. участва в разработването на стандарти за
медицинска и дентална помощ;
8. организира събирането на данни, на базата
на които изработва анализи и предложения за
контролната дейност за извънболнична медицинска и дентална помощ;
9. участва в осъществяване на непосредствен
контрол на изпълнители на извънболнична
медицинска и дентална помощ;
10. изготвя анализи на база събраната и
обобщена информация, извършена и отчетена
от изпълнителите на извънболнична помощ,
и дава препоръки във връзка с контрола за
подобряване на извънболничната медицинска
и дентална помощ на РЗОК по изпълнение на
договорите;
11. участва в разработване на Инструкция
за провеждане на контрол на изпълнителите на
извънболнична медицинска и дентална помощ
по чл. 72, ал. 5 ЗЗО;
12. осъществява процесуалното представителство по дела, свързани с дейността на дирекцията – след упълномощаване от управителя;
13. дава становища по правни въпроси,
свързани с дейността на дирекцията.
Чл. 34. Дирекция „Финансов контрол на
изпълнители на медицинска помощ и аптеки“:
1. организира и координира дейността по
осъществяване на финансов контрол по изпълнение на договорите на изпълнители на
медицинска помощ и аптеки;
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2. осъществява предвидения в ЗЗО непосредствен контрол по изпълнение на договорите с
НЗОК за оказване на медицинска помощ;
3. осъществява контрол на договорите с
търговци на дребно на лекарствени продукти
по отношение на договорените условия за
отпускане на лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални
медицински цели;
4. участва в подготовката и изготвянето на
актовете по чл. 55г, 55д и 55е ЗЗО;
5. участва в извършването на контрол на:
отчетните документи на изпълнителите на
медицинска помощ, регламентирани в НРД;
финансовата дейност на изпълнителите на
медицинска помощ по договорите им с РЗОК
и проверки по жалби на осигурени лица и работодатели, свързани с финансови нарушения;
6. участва в подготовката и изготвянето
на НРД;
7. събира, обработва и анализира информация
от РЗОК относно резултатите от извършената
контролна дейност на договорите на изпълнителите на медицинска помощ и по отпускане на
лекарствени продукти, медицински изделия и
диетични храни за специални медицински цели;
8. участва в разработването на проекти на
документи и изготвянето на указания за водене и отчитане на извършените медицински
дейности от изпълнителите на медицинска
помощ, заплащани от НЗОК, за нуждите на
контролната дейност;
9. участва в разработването на изискванията
за вида, формата и съдържанието на информацията, получавана от изпълнителите на болнична
и извънболнична медицинска помощ и аптеки,
за нуждите на контролната дейност;
10. оказва методична помощ на структурните звена в системата на НЗОК във връзка
с осъществяването на финансовия контрол на
изпълнители на медицинска помощ и аптеки;
11. участва в разработване на Инструкция
за осъществяване на контрол на изпълнителите
на медицинска помощ по чл. 72, ал. 5 ЗЗО.
Чл. 35. Дирекция „Фармацевтично осигуряване“:
1. осигурява изпълнението и извърша анализ
на дейността по предписване и отпускане на
разрешени за употреба лекарства, медицински изделия и диетични храни за специални
медицински цели, предназначени за домашно
лечение, на територията на страната;
2. осъществява дейността по договаряне на
отстъпки от стойността на лекарствени продукти,
предназначение за домашно лечение, и такива
за лечение на злокачествени заболявания в
условията на болничната медицинска помощ;
3. изготвя списъци на медицински изделия и
диетични храни за специални медицински цели,
заплащани напълно или частично от НЗОК:
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4. извършва промени в електронните формати
на аптеките при актуализация на приложение
№ 1 на ПЛС;
5. участва в подготовката и изготвянето
на НРД в частта предписване на лекарствени
продукти за домашно лечение, медицински
изделия и диетични храни за специални медицински цели;
6. организира и осъществява дейността по
извършване на експертизата по чл. 78, т. 2 ЗЗО;
7. наблюдава и прогнозира лекарственото
потребление и подпомага дейността на РЗОК
по предписване и отпускане на лекарствата,
заплащани напълно или частично от НЗОК;
8. осъществява дейността по определяне на
условията и реда за сключване на индивидуални
договори за заплащане на лекарствени продукти
по чл. 262, ал. 5, т. 1 ЗЛПХМ;
9. изготвя становища по въпроси относно
лекарства, медицински изделия и диетични
храни за специални медицински цели и по
други дейности, свързани с дейността на
дирекцията:
10. осъществява процесуалното представителство по дела, свързани с дейността на дирекцията – след упълномощаване от управителя.
Чл. 36. Дирекция „Европейски въпроси и координация на системите за социална сигурност“:
1. планира, координира и осъществява
трансгранично сътрудничество с партньори от
чужбина съобразно принципите за свободно
движение на хора и услуги;
2. осъществява дейността по прилагане на
принципите за координация на системите за
социална сигурност при упражняване правото
на свободно движение на хора и услуги;
3. осигурява методологията по прилагане
разпоредбите на европейското социално законодателство (регламенти, директиви, решения)
и провежда консултации за граждани в тази
област;
4. осъществява дейността по обработка на
документи, свързани с прилагане принципите за
координация на системите за социална сигурност
в рамките на Европейския съюз, Европейското
икономическо пространство и Конфедерация
Швейцария – Европейска здравноосигурителна
карта (ЕЗОК) и Удостоверение за временното є
заместване, европейски хартиени и електронни
формуляри за трансгранична здравна помощ,
писма и др.;
5. представлява НЗОК в преговори за изработването и договарянето на двустранни спогодби за социално осигуряване, включващи в
обхвата си въпросите на здравното осигуряване
с други държави;
6. осъществява дейността по обработка на
документите, свързани с прилагането на двустранни спогодби за социално осигуряване,
включващи в обхвата си въпросите на здравното
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осигуряване – двуезични формуляри, заявления,
писма на осигурени граждани и други относими
документи;
7. осъществява дейността по организацията
на плановото лечение в чужбина и трансграничното здравно обслужване;
8. осъществява дейността, свързана с разглеждане на документи на лица, кандидатстващи
за възстановяване на разходи, заплатени от тях
за оказана необходима медицинска помощ,
при временен престой извън държавата по
осигуряването им;
9. изготвя становища по всички въпроси
относно прилагане на принципите за координация на системите за социална сигурност при
упражняване правото на свободно движение
на хора и услуги;
10. оказва методична помощ на РЗОК.
Г л а в а

ч е т в ъ р т а

СТРУКТУРА И ФУНКЦИИ НА РАЙОННИТЕ ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНИ КАСИ
Чл. 37. (1) Районните здравноосигурителни
каси и техните поделения са организационни
структури на НЗОК.
(2) Седалищата на районните здравноосигурителни каси се определят съгласно списък,
приет от Министерския съвет, а седалищата на
техните поделения се определят със заповед
на управителя.
Чл. 38. (1) Районната здравноосигурителна
каса се управлява и представлява от директор.
(2) Директорът на РЗОК се назначава по
трудово правоотношение след провеждане на
конкурс по реда на Кодекса на труда и в съответствие с приетите от НС на НЗОК правила.
Чл. 39. Директорът на РЗОК при осъществяване на дейността се подпомага от заместник-директор, който замества при отсъствие
директора.
Чл. 40. Директорът на РЗОК:
1. представлява РЗОК на териториално
равнище;
2. организира и ръководи дейността на РЗОК
в съответствие със ЗЗО, правилника, решенията на НС, актовете на управителя на НЗОК
и действащата нормативна уредба;
3. изпълнява функциите на ръководител по
смисъла на Закона за финансовото управление
и контрол в публичния сектор в рамките на
правомощията, предоставени му от закона, НС
и управителя;
4. действа като второстепенен разпоредител
със средствата на НЗОК;
5. сключва, изменя и прекратява договорите
с изпълнителите на медицинска и на дентална
помощ, както и с търговците на дребно на лекарствени продукти на територията на РЗОК;
6. осъществява непосредствения контрол
по изпълнение на договорите за оказване на
медицинска и дентална помощ;
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7. прекратява договорите с изпълнителите
на медицинска помощ в случаите по чл. 59,
ал. 11 ЗЗО;
8. прави мотивиран отказ за сключване на
договор в случаите, когато лечебното заведение не отговаря на условията и критериите по
чл. 59б, ал. 1 ЗЗО;
9. издава писмени покани за възстановяване
на получени суми без правно основание;
10. издава наказателни постановления по
реда на ЗАНН за установени административни
нарушения по ЗЗО;
11. заплаща на изпълнителите на медицинска
и на дентална помощ, както и на търговците
на дребно на лекарствени продукти на територията на РЗОК за извършената и отчетената
дейност, по реда и в сроковете, предвидени в
НРД и сключените договори;
12. ръководи и осъществява цялостен контрол върху:
а) функционирането на информационните
системи;
б) оперативно-счетоводната и административно-стопанската дейност;
в) опазването и поддръжката на активите и
информацията в РЗОК;
г) представя ежемесечни отчети за дейността
на РЗОК и изпълнението на бюджета на РЗОК
в обхват и формат, определени от управителя
на НЗОК;
13. извършва служебен избор на общопрактикуващ лекар и лекар по дентална медицина
при условията и по реда, предвидени в НРД;
14. осъществява други правомощия, определени в действащото законодателство, в
правилника и в решенията на НС на НЗОК.
Чл. 41. (1) За осъществяване на дейността
на РЗОК се създава администрация, чиято
структура и обща численост се утвърждава
от управителя на НЗОК по предложение на
директора на РЗОК.
(2) Администрацията на РЗОК е обща и
специализирана.
Чл. 42. Общата администрация подпомага
осъществяването на правомощията на директора на РЗОК, създава условия за осъществяване
на дейността на специализираната админис
трация, като:
1. разработва проектобюджета на РЗОК и
отчетите за изпълнение на бюджетните сметки
в съответствие с нормативните актове;
2. осъществява съвместно с ЦУ на НЗОК
политика за подбор, обучение и развитие на
кадрите;
3. подготвя и предоставя на ЦУ на НЗОК
информация за дейността си в съответствие с
решенията на НС и актовете на управителя
на НЗОК;
4. осъществява процесуално представителство по административни и съдебни производ-
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ства, образувани във връзка с дейността на
РЗОК, след упълномощаване;
5. осъществява процесуално представителство по административни и съдебни производства, образувани във връзка с дейността на
НЗОК, след упълномощаване;
6. обобщава и анализира съдебните дела и
спорове с участието на РЗОК;
7. изготвя договори и други актове;
8. осъществява връзки с обществеността и
осигурява информационно здравноосигурените
лица на територията на РЗОК;
9. изпълнява счетоводната отчетност на
дейността.
Чл. 43. (1) Специализираната администрация
подпомага директора на РЗОК за осъществяване
на неговите правомощия в организацията и контрола на задължителното здравно осигуряване.
(2) Осъществява непосредствен контрол
по изпълнение на договорите за оказване на
медицинска и/или дентална помощ съгласно
чл. 72, ал. 2 ЗЗО.
Г л а в а

п е т а

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ, РАБОТНО ВРЕМЕ И ПОЧИВКИ
Чл. 44. В дейността си служителите от администрацията спазват Кодекса за поведение
в държавната администрация и Кодекса за
поведение на служителите от администрацията
на НЗОК.
Чл. 45. Управителят, подуправителят и служителите от администрацията имат право на
парични средства за представително облекло
в размер, определен съгласно нормативната
уредба. Индивидуалният размер на средствата
за държавните служители и за работещите
по трудово правоотношение се определя от
управителя въз основа на вътрешни правила
за изплащане на парични средства за представително облекло.
Чл. 46. (1) Работното време на служителите
в НЗОК е 8 часа дневно и 40 часа седмично
при 5-дневна работна седмица.
(2) Работното време в ЦУ на НЗОК е от
9,00 до 17,30 ч., с обедна почивка от 30 минути
в периода от 12,00 до 13,00 ч.
(3) Със заповед на управителя на НЗОК се
определят работното време и почивките в ЦУ
на НЗОК, критериите за определяне на служители с работно време с променливи граници
и контрол по спазване на работното време.
(4) Със заповед на директора на РЗОК се
определят работното време и почивките в
съответната РЗОК, критериите за определяне
на служители с работно време с променливи
граници и контролът по спазване на работното време.
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Г л а в а

ш е с т а

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ДРУГИ ДЪРЖАВНИ ОРГАНИ, ИНСТИТУЦИИ И
ЛИЦА
Чл. 47. (1) При осъществяване на своите
функции НЗОК взаимодейства с Народното
събрание, министерствата, Националната агенция по приходите, Националния осигурителен
институт, Българската народна банка, с другите
държавни органи и институции, с органите на
местното самоуправление и местната админис
трация, с органите на съдебната власт, както
и с пациентски организации.
(2) За целите на ал. 1 могат да бъдат
сключвани споразумения и приемани други
съвместни актове.
Г л а в а

с е д м а

ЕКСПЕРТИЗИ
Чл. 48. (1) Националната здравноосигурителна каса на основание чл. 78, т. 2 ЗЗО извършва
експертиза при необходимост от скъпоструващи
лекарствени продукти в случаите, предвидени
в националните рамкови договори, по чл. 53,
ал. 1 ЗЗО.
(2) Експертизата се извършва от Комисията
за извършване на експертиза по чл. 78, т. 2 ЗЗО
в Централното управление на НЗОК.
Чл. 49. (1) Комисията за извършване на
експертиза по чл. 78, т. 2 ЗЗО (комисията)
осъществява следните основни функции:
1. разглежда заявления на задължително
здравноосигурени лица (ЗЗОЛ) за утвърждаване на Протокол за предписване на лекарства,
заплащани от НЗОК/РЗОК, с който са предписани скъпоструващи лекарствени продукти, за
които е установено, че се извършва експертиза
по чл. 78, т. 2 ЗЗО;
2. извършва експертиза и изготвя мотивирани решения, които представя на управителя
на НЗОК за утвърждаване/издаване на отказ
за утвърждаване на протокола по т. 1.
(2) При осъществяване на функциите си
комисията:
1. води необходимата документация;
2. създава и поддържа регистри за ЗЗОЛ, на
които са издадени решения за утвърждаване на
протоколи, респективно отказ за утвърждаване.
(3) Комисията осъществява следните допълнителни функции:
1. осъществява методична помощ на комисиите в РЗОК, които осъществяват експертиз
на дейност за утвърждаване на протоколи за
отпускане на лекарствени продукти в случаите,
предвидени в НРД;
2. извършва анализ на дейността на комисии
те на основание данните, получени от РЗОК;
3. дава становище на управителя в случаите
на жалба срещу решенията на директора на
РЗОК по издаване на протоколи за скъпо-
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струващи лекарства, както и при отпускане
на лекарствени продукти по чл. 56, ал. 3 ЗЗО
извън установения ред;
4. изготвя предложения за необходимостта,
целесъобразността и параметрите съобразно
изискванията на НЗОК при издаване на протоколи за лечение по конкретни заболявания
и групи лекарствени продукти в случаите на
необходимост от експертиза по чл. 78, т. 2 ЗЗО;
5. изготвя становища до управителя във
връзка с утвърдени от РЗОК протоколи за
отпускане на лекарствени продукти;
6. участва в съвместни проверки с контролните органи на НЗОК/РЗОК по въпроси,
свързани с дейността на комисиите в РЗОК,
осъществяващи експертизна дейност за утвърждаване на протоколи за отпускане на лекарствени продукти.
Чл. 50. С Протокол за предписване на лекарства, заплащани от НЗОК/РЗОК – образец
по приложение № 8 към Наредба № 4 от 2009 г.
за условията и реда за предписване и отпускане
на лекарствени продукти (обн., ДВ, бр. 21 от
2009 г.; изм., бр. 91 от 2009 г.), който подлежи
на утвърждаване при условията на този раздел,
се предписват скъпоструващи лекарствени продукти, за които са налице следните условия:
1. включени са в приложение № 1 на Позитивния лекарствен списък (ПЛС) по чл. 262,
ал. 5, т. 1 ЗЛПХМ;
2. в ПЛС за тези лекарствени продукти е
посочено, че се извършва експертиза по чл. 78,
т. 2 ЗЗО;
3. заплащат се със средства от НЗОК по
реда на наредбата по чл. 45, ал. 9 ЗЗО.
Чл. 51. (1) Съставът на комисията за извършване на експертиза по чл. 78, т. 2 ЗЗО се
определя със заповед на управителя.
(2) Комисията се състои от председател,
седем постоянни членове и двама резервни
членове.
(3) При отсъствие на постоянен член на
комисията за конкретно заседание същият се
замества от резервен член, определен от председателя на комисията.
(4) Председателят, постоянните членове и
резервните членове на комисията са служители
на ЦУ на НЗОК с придобито висше образование с образователно-квалификационна степен
„магистър“ по професионално направление
„Медицина“ и/или „Фармация“.
(5) В заповедта по ал. 1 се определя секретар, който осигурява технически дейността є.
Чл. 52. (1) Комисията се подпомага от
външни експерти, които са лекари/лекари по
дентална медицина с придобити специалности
по профила на заболяванията на лицата, чиито
заявления комисията разглежда.
(2) Външните експерти се определят със заповед на управителя на НЗОК по предложение
на председателя на комисията.
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(3) На всяко заседание на комисията участват
външен експерт/и по специалности, съответстващи на профила на заболяванията на лицата, чиито молби се разглеждат. Всеки външен
експерт участва в заседание на комисията при
вземане на решения с право на глас.
(4) Ежемесечно председателят на комисията
определя график на заседанията и външният(ите)
експерт(и) по специалности съобразно профила
на заболяванията на лицата, чиито заявления
ще се разглеждат.
(5) В случаите, в които външен експерт е
възпрепятстван да участва в заседание на комисията, се включва друг външен експерт при
условията и по реда на ал. 3 и 4.
(6) Управителят на НЗОК сключва договор
с всеки външен експерт за участията му в заседанията на комисията, в който се определят
правата и задълженията на страните.
(7) При необходимост комисията може да
изиска мнение или становище на служители
на НЗОК или външни експерти, които не са
членове на експертния съвет.
Чл. 53. (1) Заседанията на комисията се
свикват и ръководят от председателя, а в негово
отсъствие – от определен от комисията член.
(2) При необходимост председателят на комисията може да свика извънредно заседание.
(3) Комисията провежда заседанията си в
присъствие на не по-малко от петима членове,
включително председателстващия заседанието,
както и на най-малко един външен експерт по
профила на заболяванията на лицата, чиито
молби ще се разглеждат.
Чл. 54. (1) Заявленията за утвърждаване на
Протокол за предписване на лекарства, заплащани от НЗОК/РЗОК, се подават в РЗОК, на
територията на която лицето е осъществило
правото си на избор на общопрактикуващ лекар.
(2) Районната здравноосигурителна каса
изпраща подадените документи в ЦУ на НЗОК
в срок до 5 дни, считано от датата на постъпването им в РЗОК заедно с писмено становище относно тяхната пълнота, информация
за заплатените здравноосигурителни вноски
от лицето, данни за провеждано лечение до
момента (ако е проведено такова) и оригинал
на предходния протокол с изпълнени предписания по него (ако е издаден и утвърден такъв),
данни за провеждано лечение до момента (ако
е проведено такова).
(3) В случаите, когато заявлението се подава
от лице на възраст от 14 до 18 години, както и
от ограничено дееспособно лице, заявлението
се подписва и от негов родител, респективно
попечител.
Чл. 55. (1) Към заявлението по чл. 54 се
прилагат документи, необходими за извършване
на експертиза и утвърждаване на издадения
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протокол, които се определят в НРД, както и
в утвърдените изисквания на НЗОК при издаване на протоколи за лечение по конкретни
заболявания и групи лекарствени продукти.
(2) Към заявлението задължително се прилага декларация, че заинтересованото лице е
задължително здравноосигурено в Република
България и не се осигурява в друга държава
от ЕС/ЕИП/Конфедерация Швейцария.
(3) В случай на необходимост комисията
може да изиска от заявителя/институция/външен експерт допълнителна информация – медицинска или за здравноосигурителни вноски,
извън изискуемите документи, за всеки отделен случай. До представяне на изискваните
документи срокът за издаване на решение за
утвърждаване/отказ от утвърждаване на протокола спира да тече.
(4) В случаите, когато не са подадени изискуемите документи по ал. 1, както и при непредставяне на допълнителната информация по
ал. 2, комисията уведомява лицето чрез РЗОК
и определя подходящ съобразно заболяването
срок за представянето им. До представянето
на необходимите документи или информация
срокът за издаване на решение за утвърждаване/
отказ от утвърждаване на протокола спира да
тече. Комисията не носи отговорност за събития, произтичащи от забавеното предоставяне
на документацията.
Чл. 56. (1) Комисията разглежда заявления,
извършва експертиза и представя на управителя
на НЗОК проект на решение за утвърждаване/
отказ за утвърждаване на Протокол за предписване на лекарства, заплащани от НЗОК/
РЗОК, в срок до два месеца, считано от датата
на подаване на документите в РЗОК, когато
на лицето не са отпускани до този момент
лекарствени продукти по протокол за същото
заболяване, заплащани напълно или частично
от НЗОК.
(2) Извън случаите по ал. 1 комисията
разглежда заявления, извършва експертиза и
представя на управителя на НЗОК проект на
решение за утвърждаване/отказ за утвърждаване на Протокол за предписване на лекарства,
заплащани от НЗОК/РЗОК, в 30-дневен срок
от постъпването на документите в НЗОК.
Чл. 57. (1) Комисията взема решения за
всеки отделен случай с мнозинство половината
плюс един от присъстващите членове на комисията и външните експерти за конкретното
заседание.
(2) В случаите, когато някои от членовете са
гласували „против“, те излагат писмени мотиви
за това. Мотивите са неразделна част от протокола, в който са отразени взетите решения.
(3) Членовете на комисията не могат да се
въздържат от гласуване.
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Чл. 58. (1) За всяко заседание комисията
изготвя отделни протоколи по утвърдените изис
квания на НЗОК при издаване на протоколи
за лечение по конкретни заболявания и групи
лекарствени продукти. Всеки протокол съдържа:
1. дата, място и час на провеждане на заседанието;
2. присъстващи членове на комисията и
външни експерти на конкретното заседание;
3. списък на постъпилите заявления;
4. поискана/получена допълнителна информация и/или становища в случаите, когато комисията е преценила необходимостта от такива;
5. допълнително поискана информация и/
или становища в случаите, когато комисията
е преценила необходимостта от такива;
6. решения на комисията по всяко заявление – относно неговата допустимост и основателност;
7. мотивирани предложения до управителя на
НЗОК по всяко заявление (случай) за издаване
на решение за утвърждаване/отказ за утвърж
даване на издаден Протокол за предписване на
лекарства, заплащани от НЗОК/РЗОК;
8. дата на съставяне на протокола.
(2) Протоколът се подписва от всички членове на комисията, участвали в конкретното
заседание, от външните експерти и се регистрира
в сектор „Деловодство“ в ЦУ на НЗОК.
Чл. 59. (1) Когато комисията установи, че
заявлението е допустимо, извършва проверка
на предпоставките за неговата основателност:
1. лицето да е здравноосигурено в НЗОК с
непрекъснати здравноосигурителни права;
2. с подадения Протокол за предписване на
лекарства, заплащани от НЗОК/РЗОК, да са
предписани лекарствени продукти за домашно
лечение на територията на страната, които да
отговарят на условията по чл. 50;
3. назначената терапия в протокола отговаря
на утвърдените изисквания на НЗОК при издаване на протоколи за лечение по конкретни
заболявания и групи лекарствени продукти;
4. наличие на всички изискуеми документи
и/или представените не отговарят на изискванията на НЗОК при издаване на протоколи
за лечение по конкретни заболявания и групи
лекарствени продукти;
5. наличие на утвърдените изисквания на
НЗОК при утвърждаване на протоколи за
лечение по конкретни заболявания и групи
лекарствени продукти;
6. спазване на предписаната терапевтична
схема по одобрен протокол при постъпили
молби за следващ курс на лечение;
7. спазване на общите изисквания на ЗЗО,
ЗЛПХМ, нормативните актове по прилагането
им, както и НРД.
(2) Изключение по ал. 1, т. 3 се допуска
само в случаи на документално доказана медицинска обосновка.
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Чл. 60. (1) Комисията разглежда предписаните в Протокол за предписване на лекарствени продукти, заплащани от НЗОК/РЗОК,
лекарствени продукти и има право да:
1. приеме предписаните лекарствени продукти;
2. приеме предписаните в представения
протокол със следните промени – количество
на лекарственото вещество, дневна (седмична)
доза, схема на приложение и срок на лечение;
3. да не приеме предписаните лекарствени
продукти, като посочи основанията за това.
(2) Комисията няма право да заменя лекарствения продукт, предложен в Протокол за
предписване на лекарствени продукти, заплащани от НЗОК/РЗОК – образец МЗ – НЗОК.
Замяна на лекарствен продукт се извършва
само по медицински показания по преценка на
съответното лечебно заведение, издало протокола, и след информирано съгласие на пациента.
Чл. 61. (1) Въз основа на всеки протокол и
отразените в него решения комисията изготвя
проект на мотивирано решение на управителя
на НЗОК, в което се посочват лицата, на които
се утвърждават съответните протоколи и на
които ще им бъдат отпуснати предписаните
лекарства за домашно лечение, заплащани
от НЗОК.
(2) При решение на комисията да не се утвърди издаден протокол се изготвя проект на
индивидуално мотивирано решение на управителя, в което се посочват мотивите за отказа.
Чл. 62. Протоколите от всяко заседание с
приложени към него проекти на решения се
представят на управителя в еднодневен срок
от изготвяне на проектите на решения.
Чл. 63. Членовете на комисията нямат право
да разпространяват данни, станали им известни
при или по повод участието им в комисията.
Чл. 64. Управителят на НЗОК издава:
1. решение, в което се посочват лицата, на
които се утвърждават съответните протоколи за
отпускане на предписаните лекарствени продук
ти за домашно лечение, заплащани от НЗОК;
2. индивидуални мотивирани решения за
отказ за утвърждаване на Протокол за предписване на лекарства, заплащани от НЗОК/
РЗОК – при липса на предпоставка/и за неговата основателност.
Чл. 65. (1) На основание на решението по
чл. 64, т. 1 комисията вписва в издадения на
лицето Протокол за предписване на лекарствени
продукти, заплащани от НЗОК/РЗОК, решение
за утвърждаване на протокола за отпускане
на лекарствения продукт, заплащан от НЗОК.
Заверено копие от протокола се прилага и съхранява в документацията, формираща досието
на лицето в ЦУ на НЗОК.
(2) В срок до 3 работни дни от датата на
издаване на решенията по чл. 64 в РЗОК се
изпращат:
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1. препис-извлечение от решението по чл. 64,
т. 1 относно лицата от съответната РЗОК;
2. решенията за отказ по чл. 64, т. 2;
3. оригиналните протоколи за предписване
на лекарствени продукти, заплащани от НЗОК/
РЗОК, в които е вписано решението за утвърждаване на протокола за отпускане на скъп
лекарствен продукт, заплащан от НЗОК.
(3) В РЗОК, чрез която е подадено заявлението, лицето получава срещу подпис оригиналния Протокол за предписване на лекарствени
продукти, заплащани от НЗОК/РЗОК, в който
е вписано решението на комисията или заповедта за отказ.
(4) При постъпило писмено искане от лицето
на същото се предоставя заверено копие на
препис-извлечението на решенията по чл. 64.
(5) При невъзможност лицето да получи
документите по ал. 4 същите могат да се предоставят на негов съпруг(а), законен представител, настойник, попечител или друго изрично
упълномощено лице срещу представяне на
съответен документ, доказващ качеството на
получателя.
Чл. 66. Назначаване на терапията с лекарствени продукти по Протокол за предписване
на лекарствени продукти, заплащани от НЗОК/
РЗОК, тяхното отпускане и заплащане се извършва по ред и начин, установени в ЗЗО,
ЗЛПХМ, нормативните актове по тяхното
прилагане, както и в НРД.
Чл. 67. (1) Управителят издава решение за
прекратяване на действието по отношение на
дадено лице на решението, с което разрешава отпускането на скъп(и) лекарствен(и) продукт(и),
заплащан(и) от НЗОК, и прекратява действието
на утвърдения и заверен Протокол за предписване на лекарствени продукти, заплащани от
НЗОК/РЗОК (когато протоколът е в срок на
валидност), в следните случаи:
1. смърт на пациента;
2. промяна на терапията, дозата или прекратяване на лечението, вкл. и в случаите на
поява на нежелани лекарствени реакции;
3. в случай на изгубване, повреждане или
унищожаване на протокола;
4. при промяна на условията, реда и начина
за отпускане на лекарствения продукт;
5. в случаите на отмяна на протокол, издаден от комисията в РЗОК, от комисията в
ЦУ на НЗОК;
6. при констатирано дублиране на протокол,
издаден на едно и също лице, за припокриващи
се периоди и за един и същ лекарствен продукт,
в различни РЗОК и/или НЗОК;
7. при изключване на лекарствен продукт
от приложение № 1 на ПЛС;
8. в случаите на изтегляне на заявление
от притежател на разрешение за употреба на
лекарствени продукти или други обстоятелства
по реда на наредбата по чл. 45, ал. 9 ЗЗО.
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(2) В случаите на изгубване, повреждане или
унищожаване на протокола не се предоставя
копие на лицето. В тези случаи комисията
служебно съставя нов протокол за остатъчния
срок съобразно назначената терапия.
Чл. 68. (1) В ЦУ на НЗОК се съхранява и
обработва информация за ЗЗОЛ, получаващи
скъпоструващи лекарствени продукти по реда
на тези правила и при спазване разпоредбите
на Закона за защита на личните данни.
(2) След всяко заседание комисията изготвя
справка за броя на ЗЗОЛ, за които е разрешено
отпускането на скъпи лекарствени продукти,
и за прогнозния размер на средствата за предоставяне на съответното лечение.
Чл. 69. Информация за движението на
протоколите, разглеждани от комисията, се
предоставя само в съответната РЗОК на лицето
(или на негов родител/настойник/попечител/
пълномощник) срещу документ за самоличност.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. Този правилник се приема на основание
чл. 15, ал. 1, т. 1 от Закона за здравното осигуряване и отменя Правилника за устройството
и дейността на Националната здравноосигурителна каса (обн., ДВ, бр. 27 от 2010 г.; изм. и
доп., бр. 75 от 2010 г. и бр. 7 от 2011 г.).
§ 2. Правилникът е приет от Надзорния
съвет на НЗОК с Решение № РД-НС-04-65 от
09.07.2012 г. и влиза в сила от датата на обнародването му в „Държавен вестник“.
Председател на Надзорния съвет:
Десислава Димитрова
Приложение
към чл. 19, ал. 3
Численост на персонала на Националната
здравноосигурителна каса
Административно звено

в това число:

Численост –
брой
2273

Централно управление
в това число:

337

Управител

1

Подуправител

1

Главен секретар

1

Дирекция „Вътрешен одит“

12

Финансови контрольори

2

Дирекция „Сигурност на информацията, охрана и превенция“

6

Обща администрация

134

Специализирана администрация

180

Териториални поделения

1936
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МИНИСТЕРСТВО
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
МИНИСТЕРСТВО
НА ФИНАНСИТЕ
Наредба за изменен ие и доп ъ л нен ие на
Наредба № 21 от 2010 г. за реда за контрол
на изиск ванията на схемите за национа лни
доп ла щ а н и я към д и рект н и т е п ла щ а н и я
(ДВ, бр. 52 от 2010 г.)
§ 1. В чл. 6 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1, т. 1 думите „който е регистриран
на името на“ се заменят със „собствен или
нает от“.
2. В ал. 2 думите „Наредба № 2 от 2010 г.
за специалните изисквания за участие в одоб
рените схеми за национални доплащания и за
специфично подпомагане за 2010 г. (ДВ, бр. 14
от 2010 г.) (Наредба № 2 от 2010 г.)“ се заменят с „Наредба № 2 от 2011 г. за специалните
изисквания за участие в одобрените схеми
за национални доплащания и за специфично
подпомагане (ДВ, бр. 18 от 2011 г.) (Наредба
№ 2 от 2011 г.)“.
§ 2. В чл. 8, ал. 1 т. 1 се отменя.
§ 3. В чл. 9 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 накрая се добавя „когато кандидатстват за подпомагане за говеда или 10
биволи, когато кандидатстват за подпомагане
за биволи“.
2. В ал. 2 думите „за който са подпомогнати за 2009 г.“ се заменят с „регистрирани в
Системата за идентификация на животните и
регистрация на животновъдните обекти към
28.02.2009 г.“.
3. В ал. 3 след думата „говедата“ се добавя
„и/или биволите“.
4. В ал. 4 след думите „брой говеда“ се добавя „и/или биволи“ и след думата „говедата“
се добавя „и/или биволите“.
§ 4. В чл. 10 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 накрая се добавя „преди 30 ноември на годината на кандидатстване“.
2. Създава се нова ал. 3:
„(3) Не се подпомагат по схемата за национални доплащания за крави с бозаещи телета
земеделски стопани, които в срок до 100 дни
от деня, следващ последния ден за подаване на
заявленията за подпомагане, не продължат да
отглеждат най-малко 80 % от заявените крави
и/или юници.“
3. Досегашната ал. 3 става ал. 4.
§ 5. В чл. 11 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
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а) в т. 2 думите „който е регистриран на
името на“ се заменят със „собствен или нает от“;
б) в т. 3 думите „чл. 13, ал. 7 от Наредба
№ 2 от 2010 г.“ се заменят с „чл. 16, ал. 6 от
Наредба № 2 от 2011 г.“.
2. В ал. 2 думите „30 ноември“ се заменят
със „100 дни от деня, следващ последния ден
за подаване на заявленията за подпомагане“.
§ 6. В чл. 12, ал. 1, т. 1 думите „30 ноември“
се заменят с „5 декември 2011 г.“.
§ 7. В чл. 13 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се нова ал. 2:
„(2) Не се подпомагат по схемата за национални доплащания за овце майки и кози майки
земеделските стопани, които в срок до 100 дни
от деня, следващ последния ден за подаване на
заявленията за подпомагане, не продължат да
отглеждат най-малко 80 % от заявените овце
майки и кози майки.“
2. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и в нея след
думите „по ал. 1“ се добавя „и ал. 2“.
§ 8. В чл. 14 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 2 думите „който е регистриран на
името на“ се заменят със „собствен или нает от“;
б) в т. 3 думите „Наредба № 2 от 2010 г.“ се
заменят с „Наредба № 2 от 2011 г.“;
в) в т. 4 думите „чл. 13, ал. 7 от Наредба
№ 2 от 2010 г.“ се заменят с „чл. 16, ал. 6 от
Наредба № 2 от 2011 г.“.
2. В ал. 2 думите „30 ноември“ се заменят
със „100 дни от деня, следващ последния ден
за подаване на заявленията за подпомагане“.
§ 9. В § 1 от допълнителните разпоредби
т. 6 се изменя така:
„6. „Форсмажорни обстоятелства“ са:
а) смърт на земеделския стопанин;
б) трайна професионална нетрудоспособност
на земеделския стопанин;
в) тежко природно бедствие, което е засегнало сериозно земеделската земя и/или
животните в стопанството;
г) случайно унищожение на постройките за
животни в стопанството;
д) епизоотична ситуация, засегнала частично или изцяло селскостопанските животни на
земеделския стопанин.“
Преходна разпоредба
§ 10. Параграф 1, т. 1, § 4, т. 2, § 5, т. 1, буква
„а“ и т. 2, § 7, т. 1, § 8, т. 1, буква „а“ и т. 2 и
§ 9 се прилагат по отношение на заявления за
подпомагане, подадени през 2012 г.
За министър на земеделието и храните:
Цветан Димитров
Министър на финансите:
Симеон Дянков
6584
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МИНИСТЕРСТВО
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
Наредба за изменение и допълнение на На
редба № 18 от 2008 г. за условията и реда
за предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ по мярка „Добавяне на стойност към
земеделски и горски продукти“ по Програмата
за развитие на селските райони за периода
2007 – 2013 г. (обн., ДВ, бр. 61 от 2008 г.;
изм., бр. 37, 45 и 55 от 2010 г., бр. 65, 68, 89 и
99 от 2011 г.)
§ 1. В чл. 9, ал. 3 думата „три“ се заменя
с „шест“.
§ 2. В чл. 11 ал. 10 се отменя.
§ 3. В чл. 23, ал. 3 думите „до една година преди датата на подаване на заявлението
за подпомагане“ се заменят с „не по-рано от
1 януари 2007 г.“.
§ 4. В чл. 31, ал. 1 думите „до пет“ се
заменят с „от подаването на заявлението за
подпомагане, но не по-късно от два месеца, а
в случаите на строително-монтажни работи в
срок не по-късно от три“.
§ 5. В чл. 41, ал. 1 думите „до четири“ се
заменят с „не по-късно от два месеца, а в случаите на строително-монтажни работи в срок
не по-късно от три“.
§ 6. В чл. 44 след думата „РА“ се поставя
запетая и се добавя „но не по-късно от 15 юли
2015 г.“.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 7. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
§ 8. За подадените заявления за подпомагане
преди влизане в сила на тази наредба не се
прилагат § 2 и 3.
§ 9. За проектите със сключени договори
през 2011 г. и до 16 май 2012 г., по които не
е заявено авансово плащане, срокът по чл. 9,
ал. 3 е до 15 ноември 2012 г.
За министър:
Светлана Боянова
6583

МИНИСТЕРСТВО
НА КУЛТУРАТА
Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ 1 от 2006 г. за реда за водене и поддържане
на регистрите по Закона за меценатството
(ДВ, бр. 46 от 2006 г.)
§ 1. Член 4 се изменя така:
„Чл. 4. (1) Физическо или юридическо лице,
което е меценат по смисъла на чл. 4, ал. 1
от Закона за меценатството, подава писмено
или по електронен път заявление по образец
съгласно приложение № 1 от Закона за меценатството. В случаите, когато заявлението
се подава по електронен път, се спазват изискванията на Закона за електронния документ
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и електронния подпис, а документите се прилагат във вид на сканирани копия, подписани
с електронен подпис.
(2) В заявлението се посочва ЕИК (код по
БУЛСТАТ) – за юридически лица и еднолични
търговци, съответно ЕГН – за физически лица,
и се прилагат заверени копия от следните
документи:
1. решението за първоначална съдебна регистрация и удостоверение за актуално състояние – за юридическите лица с нестопанска цел;
2. заверено копие на договора, сключен
между мецената и получателя на безвъзмездната помощ.
(3) При констатиране на непълноти или нередовности в подаденото заявление заявителят
се уведомява писмено в 3-дневен срок с указание, че неотстраняването им ще предизвика
прекратяване на производството.“
§ 2. Създава се чл. 4а:
„Чл. 4а. В регистъра се вписват обстоятелствата по чл. 11, ал. 5 от Закона за меценатството, стойността на предоставената безвъзмездна
помощ и данни за получателя є.“
§ 3. Член 7 се изменя така:
„Чл. 7. (1) Организациите, подпомагащи
културата по смисъла на чл. 9, ал. 2 от Закона за меценатството, подават до министъра
на културата писмено или по електронен път
заявление за вписване в регистъра по образец
съгласно приложение № 1 от Закона за меценатството. В случаите, когато заявлението се
подава по електронен път, се спазват изискванията на Закона за електронния документ и
електронния подпис, а документите се прилагат във вид на сканирани копия, подписани с
електронен подпис.
(2) В заявлението се посочват ЕИК (код по
БУЛСТАТ), номерът на решението за вписване
в Централния регистър на юридическите лица с
нестопанска цел за общественополезна дейност
при Министерството на правосъдието и се прилагат заверени копия от следните документи:
1. решението за първоначална съдебна регистрация и удостоверение за актуално състояние – за юридическите лица с нестопанска цел;
2. вътрешни правила за осъществяване на
дейността по чл. 12 от Закона за меценатството;
3. копия от договорите по чл. 19, ал. 1 от
Закона за меценатството.
(3) При констатиране на непълноти или нередовности в подаденото заявление заявителят
се уведомява писмено в 3-дневен срок с указание, че неотстраняването им ще предизвика
прекратяване на производството.“
§ 4. Създава се чл. 7а:
„Чл. 7а. В регистъра се вписват обстоятелствата по чл. 11, ал. 5 от Закона за меценатството, стойността на предоставената безвъзмездна
помощ и данни за получателя є.“
§ 5. В чл. 10, т. 2 се правят следните изменения и допълнения:
1. В буква „а“ пред думата „адрес“ се поставя
„постоянен или настоящ“.
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1. В буква „б“ думите „номер на данъчната
регистрация“ се заличават.
§ 6. В чл. 11, т. 2 думите „номер на данъчната регистрация“ се заличават.
§ 7. Член 15 се изменя така:
„Чл. 15. (1) Регистрираните лица – меценати и организации, подпомагащи културата,
са длъжни писмено да уведомят министъра
на културата за всички промени в обстоятелствата, вписани в регистъра, в 7-дневен срок
от настъпването им. Промените се заявяват
по реда на чл. 4 – за меценатите, и чл. 7 – за
организациите, подпомагащи културата.
(2) Промените се вписват в съответния
регистър в 7-дневен срок от подаване на заявлението по ал. 1.“
Заключителна разпоредба
§ 8. Тази наредба влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
За министър:
Митко Тодоров
6367

МИНИСТЕРСТВО
НА ТРАНСПОРТА,
ИНФОРМАЦИОННИТЕ
ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА
Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ 919 от 2000 г. за събиране на статистическа
информация за дейността на пристанищните
оператори и собствениците на пристанища и
пристанищни съоръжения в Република Бълга
рия (обн., ДВ, бр. 106 от 2000 г.; изм., бр. 112
от 2004 г., бр. 84 от 2006 г. и бр. 6 от 2007 г.)
§ 1. В чл. 2 се създава ал. 3:
„(3) Събирането, обработването и разпространението на статистическата информация
се извършва в съответствие със Закона за
статистиката.“
§ 2. В чл. 4, ал. 1 думите „Изпълнителна
агенция „Пристанищна администрация“ се
заменят с „Изпълнителна агенция „Морска
администрация“, в качеството си на орган на
статистиката“.
§ 3. В чл. 7 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 4 след думите „статистическа
информация“ се добавя „за дейността на
морските пристанища“.
2. Създават се ал. 6 – 8:
„(6) Отчетната статистическа информация за дейността на речните пристанища се
предоставя на Националния статистически
институт със съдържание, вид, структура и
периодичност съгласно изискванията на действащото вторично право на Европейския съюз.
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(7) За целите на статистиката Изпълнителна
агенция „Морска администрация“ предоставя на Националния статистически институт
обобщени данни, както следва:
1. за морските пристанища – данни за
статистически морски пристанища Варна и
Бургас;
2. за речните пристанища – данни за териториални зони Русе и Лом.
(8) Границите на всяко статистическо морско пристанище и на всяка териториална зона
по ал. 7 съвпадат с границите на района на
действие на съответната регионална дирекция
„Морска администрация“.“
§ 4. В чл. 8 думите „и собствениците“ се
заличават.
§ 5. Член 10 се изменя така:
„Чл. 10. (1) За целите на статистиката собствениците на яхтени и рибарски пристанища
водят дневник за регистрираните и домуващи в
пристанището кораби и дневник на движението
на плавателните съдове, а собствениците на
пристанища със специално предназначение и
на специализирани обекти за обслужване на
риболовните дейности по чл. 111а, ал. 2 от
Закона за морските пространства, вътрешните
водни пътища и пристанищата на Република
България – дневник на движението на плавателните съдове.
(2) Дневниците по ал. 1 се представят за
преглед от упълномощени служители на Изпълнителна агенция „Морска администрация“.“
§ 6. В чл. 11, ал. 2 се правят следните
изменения и допълнения:
1. Създава се нова т. 3:
„3. Държавно предприятие „Пристанищна
инфраструктура“.“
2. Досегашните т. 3 и 4 стават съответно
т. 4 и 5.
§ 7. В чл. 12, ал. 1 се правят следните
изменения и допълнения:
1. В т. 3 думите „и сухопътни превозни
средства“ се заличават.
2. Точки 4 и 5 се отменят.
3. В т. 11 след думата „страните“ се добавя
„и пристанищата“.
4. Създават се т. 12 и 13:
„12. произшествия по вътрешните водни
пътища, регистрирани на територията или в
акваторията на пристанището;
13. к лас на опасните товари съгласно
Международния кодекс за превоз на опасни
товари по море (IMDG Code) и Европейското
споразумение за превоз на опасни товари по
вътрешни водни пътища (ADN) (ДВ, бр. 43
от 2008 г.), ратифицирано със закон (ДВ, бр. 9
от 2006 г.).“
§ 8. В чл. 13 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
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„(1) Статистическите данни по приложение
№ 2 се изготвят от пристанищните оператори
на пристанищата за обществен транспорт и от
собствениците на пристанища по чл. 107 – 109
ЗМПВВППРБ или на пристанищни съоръжения и се предоставят на съответната регионална дирекция „Морска администрация“
в електронен вид и на хартиен носител. По
изключение данните за малките пристанища,
в които не е въведена компютърна техника,
могат да се предоставят само на хартиен
носител. Хартиеният носител се подписва от
лицето, което е изготвило статистическите
данни, и от лицето, оправомощено да представлява пристанищния оператор, съответно
собственика.“
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Данните по таблица 1.1 от приложение
№ 2 се предоставят в съответната регионална
дирекция „Морска администрация“ в 10-дневен срок след изтичане на отчетния месец,
а данните по таблици 1.5 и 2.1 от приложението – в 30-дневен срок след изтичане на
отчетното тримесечие.“
3. В ал. 3 думите „Териториалните дирекции на Изпълнителна агенция „Пристанищна
администрация“ се заменят с „Регионалните
дирекции „Морска администрация“ във Варна,
Бургас, Русе и Лом“.
4. В ал. 4 думите „Териториалните дирекции“ се заменят с „Регионалните дирекции
„Морска администрация“, а думите „дирекция
„Експлоатационна годност, регистри и контрол на Изпълнителна агенция „Пристанищна администрация“ се заменят с „дирекция
„Инспекционна дейност“ на Изпълнителна
агенция „Морска администрация“.
5. Алинея 6 се изменя така:
„(6) В срок до 60 дни след изтичане на
отчетното шестмесечие или година Изпълнителна агенция „Морска администрация“
предоставя на минист ъра на транспорта,
информационните технологии и съобщенията
обобщена статистическа информация за дейността на морските и речните пристанища за
съответния период.“
6. Алинея 7 се изменя така:
„(7) Изпълнителна агенция „Морска администрация“ предава информацията по чл. 7,
ал. 7 на Националния статистически институт
в срок до 3 месеца след края на съответния
период на наблюдение. Националният статистически институт изпраща в ЕВРОСТАТ
данните с тримесечна периодичност в срок
до 5 месеца след края на периода на наблюдение, а данните с годишна периодичност – в
срок до 8 месеца след края на периода на
наблюдение.“
§ 9. Създава се чл. 13а:
„Чл. 13а. Предаването на данните в ЕВРОСТАТ
се извършва в съответствие с изискванията на
националното законодателство и Регламент
(ЕО) № 223/2009 на Европейския парламент
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и на Съвета от 11 март 2009 г. относно европейската статистика и за отмяна на Регламент
(ЕО, Евратом) № 1101/2008 за предоставянето
на поверителна статистическа информация
на Статистическата служба на Европейските
общности, на Регламент (ЕО) № 322/97 на
Съвета относно статистиката на Общността
и на Решение 89/382/ЕИО, Евратом на Съвета за създаване на Статистически програмен
комитет на Европейските общности (ОВ, L
087 от 31.03.2009 г.).“
§ 10. В § 1 на допълнителната разпоредба
се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 18 думите „чл. 13 от Директива 95/64
ЕС“ се заменят с „чл. 4, ал. 1 от Директива
2009/42/ЕО на Европейския парламент и на
Съвета от 6 май 2009 г. относно статистическите данни при превоз на товари и пътници
по море (OB, L 141 от 06.06.2009 г.), изменена с
Решение 2010/216/ЕС на Комисията от 14 април
2010 г. за изменение на Директива 2009/42/
ЕО на Европейския парламент и на Съвета
относно статистическите данни при превоз
на товари и пътници по море (OB, L 94 от
15.04.2010 г.) и с Регламент (ЕО) № 1090/2010
на Европейския парламент и на Съвета от 24
ноември 2010 г. за изменение на Директива
2009/42/ЕО на Европейския парламент и на
Съвета относно статистическите данни при
превоз на товари и пътници по море (OB, L
325 от 09.12.2010 г.)“.
2. Създават се т. 19 – 21:
„19. „Превоз на товари и пътници по море“
е осъщественото изцяло или частично по
море придвижване на товари и пътници чрез
морски плавателни съдове, включително превозването на товари до офшорни инсталации
и разтоварването в пристанища на добити
от морското дъно товари. Превозването на
корабното гориво и запасите на плавателния
съд не се счита за превоз на товари.
20. „Морск и п лавателен съд“ е всек и
кораб, с изключение на тези, които плават
единствено по вътрешни водни пътища, реки,
езера, язовири, канали и в акваториите на
пристанищата.
21. „Произшествие по вътрешните водни
пътища“ е специфично, удостоверимо, неочаквано, необичайно и непреднамерено външно
събитие, предизвикано от или във връзка с
експлоатацията на кораб, плаващ по вътрешни
водни пътища, което е довело до злополука
по вътрешни водни пътища или до инцидент
в конкретно време и място, без видима причина, но с видим ефект.“
§ 11. В приложение № 1 към чл. 7, ал. 2
се правят следните изменения и допълнения:
1. Точка 1.2 се изменя така:
„1.2. Класификация на морските и речните
съдове според вида им:
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Категория
2
наливни товари

Подкод
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Вид

3
101
102
103
104
108
109
201
202
301
321
322
323
324
325
329
331
332
333
335
336
337
338
339
341
342
343
344
345
349
350
360
370
371
411
412
413
421
422
431
432
491
492
493

4
нефтен танкер
химикаловоз
танкер-баржа
газовоз
несамоходна танкер-баржа
други танкери
20
сухи насипни товари
кораб за насипни товари (бълкер)
нефторудовоз
31
контейнери
контейнеровоз
32
специализирани
лихтеровоз
за превоз на радиоактивни материали
за превозване на животни
автомобиловоз
за превоз на химически материали
други специализирани
33
генерални товари, не
хладилен
специализирани
ро-ро – пътнически
ро-ро – контейнеровоз
други ро-ро
товаро-пътнически
за генерални товари и контейнери
за генерални товари – еднопалубен
за генерални товари – многопалубен
34
баржи за сухи товари
самоходна палубна баржа
тласкана палубна баржа
хоппер-баржа (шалан)
открита баржа
закрита баржа
друга баржа
35
пътнически
пътнически, с изключение на кораби за круизи
36
пътнически за круизи
само за круизи
37
ферибот
ферибот
специализиран кораб за ро-ро товари
41
риболовни
за улов на риба*
за преработка на риба*
за улов и преработка на риба*
42
шелфови
за сондиране и изследване*
снабдителни
43
спомагателни кораби
влекачи*
тласкачи*
49
разни
драгажни*
изследователски/проучвателни*
други съдове, непосочени в приложението*
ХХ
неизвестен
неизвестен вид плавателен съд
* Не влиза в обхвата на Директива 2009/42/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от
6 май 2009 г.

“
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2. Точка 1.4 се изменя така:
„1.4. Класификация на начина на превоз на товарите
Код

Категория*

1
1

2

3

5

6

9

2
наливни товари

сухи насипни товари

контейнери

ро-ро (самоходни мобилни единици)

ро-ро (несамоходни мобилни единици)

други генерални товари (в това число малки
контейнери)

Подкод

Вид

Тонаж

Брой
6

3

4

5

1Х

наливни товари (не се отчитат товарни
единици)

Х

11

втечнен газ

Х

12

суров нефт

Х

13

нефтопродукти

Х

19

други наливни товари

Х

2Х

сухи насипни товари (не се отчитат товарни единици)

Х

21

руди

Х

22

въглища

Х

23

селскостопански продукти (например
зърно, соя, тапиока)

Х

29

други насипни товари

Х

3Х

големи контейнери

Х**

Х

31

20-футови

Х**

Х

32

40-футови

Х**

Х

33

контейнери > 20 и < 40 фута

Х**

Х

34

контейнери > 40 фута

Х**

Х

5Х

ро-ро (самоходни мобилни единици)

Х

Х

51

товарни автомобили и ремаркета

Х**

Х

52

леки автомобили, мотоциклети и комплектоващите ги ремаркета или каравани

53

пътнически автобуси

54

превозни средства с търговско предназначение (в това число внесени/изнесени
моторни превозни средства)

Х

Х***

56

живи животни, на собствен ход

Х

Х***

Х***
Х***

59

други

Х

Х

6Х

мобилни несамоходни единици

Х

Х

61

непридружавани товарни пътни ремаркета и полуремаркета

Х**

Х

62

непридружавани каравани и други пътни,
селскостопански и промишлени превозни
средства

X

Х***

64

железопътни вагони за превоза на товари

Х**

X

65

междупристанищни корабни ремаркета
за превоза на товари

Х**

X

66

корабни баржи за превоза на товари

Х**

Х

69

други несамоходни мобилни единици

Х

Х

9Х

други товари, неупоменати другаде

Х

91

дървен материал

Х

92

метали и метални конструкции

Х

99

други генерални товари

Х

* Тези категории съответстват на Препоръка № 21 на ИКЕ – ООН.
** Записва се бруто теглото на товарите (в това число опаковките), но без тара теглото на контейнерите и ро-ро единиците.
*** Записва се само общият брой на единиците.
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ДОПЪЛНЕНИЕ КЪМ КЛАСИФИКАЦИЯТА НА НАЧИНА НА ПРЕВОЗ
НА ТОВАРИТЕ ВЪВ ВРЪЗКА С РО-РО КОНТЕЙНЕРИТЕ

R

Код

Категория*

Подкод

Вид

Тонаж

Брой

1

2

3

4

5

6

Големи ро-ро контейнери RХ
R1
R2
R3
R4

големи ро-ро контейнери
20-футови товарни единици
40-футови товарни единици
над 20- до 40-футови товарни единици
над 40-футови товарни единици

X
X
X
X
X

* Тези категории съответстват на Препоръка № 21 на ИКЕ – ООН.

“
3. Точка 1.5 се изменя така:
„1.5. Морски брегови зони
Номенклатурата, която следва да се използва, е геономенклатурата (номенклатурата на страните
и териториите за нуждите на статистиката на външната търговия на Общността и на статистиката
на търговията между държавите членки) в сила през годината, за която се отнасят данните.
Кодът се състои от четири знака: стандартния двубуквен ISO-код за всяка страна от гореспоменатата номенклатура, следван от две нули (например код GR00 за Гърция), с изключение на
страните, разделени между две или повече морски крайбрежни зони, които се идентифицират чрез
четвърти знак, различен от цифрата нула (от 1 до 7), както следва:
FR01
Франция: Атлантически океан и Северно море
FR02
Франция: Средиземно море
FR03
Френски отвъдморски територии: Френска Гвиана
FR04
Френски отвъдморски територии: Мартиника и Гваделупа
FR05
Френски отвъдморски територии: Реюнион
DE01
Германия: Северно море
DE02
Германия: Балтийско море
DE03
Германия: вътрешните зони
GB01
Обединено кралство
GB02
Остров Ман
GB03
Англо-нормандските острови
ES01
Испания: Атлантически океан (северната част)
ES02
Испания: Средиземно море и Атлантически океан (южната част), включително
		
Балеарските и Канарските острови
SE01
Швеция: Балтийско море
SE02
Швеция: Северно море
TR01
Турция: Черно море
TR02
Турция: Средиземно море
RU01
Русия: Черно море
RU03
Русия: Азия
RU04
Русия: Баренцово море и Бяло море
RU05
Русия: Балтийско море (само Финският залив)
RU06
Русия: Балтийско море, с изключение на Финския залив
RU07
Русия: европейските вътрешни водни пътища (включително Каспийско море)
MA01
Мароко: Средиземно море
MA02
Мароко: Западна Африка
EG01
Египет: Средиземно море
EG02
Египет: Червено море
IL01
Израел: Средиземно море
IL02
Израел: Червено море
SA01
Саудитска Арабия: Червено море
SA02
Саудитска Арабия: Персийският залив
US01
Съединени американски щати: Атлантически океан (северната част)
US02
Съединени американски щати: Атлантически океан (южната част)
US03
Съединени американски щати: Мексиканският залив
US04
Съединени американски щати: Тихи океан (южната част)
US05
Съединени американски щати: Тихи океан (северната част)
US06
Съединени американски щати: Големите американски езера
US07
Пуерто Рико
CA01
Канада: Атлантически океан
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CA02
Канада: Големите американски езера и горното течение на р. Свети Лаврентий
		
(Сен Лоран)
CA03
Канада: Западен бряг
CO01
Колумбия: Северен бряг
CO02
Колумбия: Западен бряг
МХ01
Мексико: Атлантически океан
МХ02
Мексико: Тихи океан
С допълнителни кодове
ZZ01
Разположени в морето платформи, които не са посочени другаде
ZZ02
Обобщени и непосочени другаде.“
4. Точка 1.6 се изменя така:
„1.6. Държава на регистрацията на плавателните съдове
Номенклатурата, която следва да се използва, е геономенклатурата (номенклатурата на страните
и териториите за нуждите на статистиката на външната търговия на Общността и на статистиката
на търговията между държавите членки) в сила през годината, за която се отнасят данните.
Кодът се състои от четири знака: стандартния двубуквен ISO-код за всяка страна от гореспоменатата номенклатура, следван от две нули (например код GR00 за Гърция), с изключение на
страните с повече от един регистър, които се идентифицират посредством четвърти знак, различен
от цифрата нула, както следва:
FR01
Франция
FR02
Френска антарктическа територия (в това число островите Кергелен) [воденето
		
на регистъра е прекратено през април 2007 г.]
FR03
Франция (RIF) (Френски международен регистър) [нов регистър, въведен през
		
май 2007 г.]
IT01
Италия – първи регистър
IT02
Италия – международен регистър
GB01
Обединено кралство
GB02
Остров Ман
GB03
Англо-нормандските острови
GB04
Гибралтар
DK01
Дания
DK02
Дания (DIS)
PT01
Португалия
PT02
Португалия (MAR)
ES01
Испания
ES02
Испания (Ребека)
NO01
Норвегия
NO02
Норвегия (NIS)
US01
Съединени американски щати
US02
Пуерто Рико.“
5. Създава се т. 1.7:
„1.7. Номенклатура на товарите NST 2007
Код

Описание

1

2

01

Продукти на селското стопанство, лова и горското стопанство; риба и други рибни продукти

02

Каменни и лигнитни въглища; суров петрол и природен газ

03

Метални руди и други продукти на минната и каменодобивната промишленост; торф; уран и
торий

04

Хранителни продукти, напитки и тютюн

05

Текстил и текстилни изделия; гладка кожа и кожени изделия

06

Дърво и изделия от дърво и корк (с изключение на мебели); изделия от слама и материали
за плетене; целулоза, хартия и изделия от хартия; печатни материали и записани носители

07

Кокс и рафинирани нефтопродукти

08

Химикали, химически продукти и синтетични влакна; продукти от каучук и пластмаса; ядрено гориво

09

Други неметални минерални продукти

10

Основни метали; метални изделия, с изключение на машини и оборудване
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Машини и съоръжения, некласифицирани другаде; канцеларска и електронноизчислителна
техника; електрически машини и апарати, некласифицирани другаде; радио-, телевизионни и
далекосъобщителни съоръжения и апарати; медицински, прецизни и оптични инструменти;
часовници и часовникови механизми
Транспортно оборудване
Мебели; други фабрични изделия, некласифицирани другаде
Вторични суровини; битови и други отпадъци
Поща, пратки
Оборудване и материали, използвани в превоза на товари
Товари, превозвани по време на преместване на домакинства и офиси; багаж и принадлежности,
които се превозват заедно с пътниците; преместване на пътни превозни средства, свързано с
ремонти; други непазарни стоки, некласифицирани другаде
Групирани товари: смес от типове товари, които се превозват заедно
Неидентифицируеми товари; товари, които поради някаква причина не могат да бъдат идентифицирани и следователно не могат да се причислят към групи 01 – 16
Други товари, некласифицирани другаде

“
§ 12. В приложение № 2 към чл. 7, ал. 3 и 5 се правят следните изменения и допълнения:
1. Заглавието на приложението се изменя така: „Информация, предоставяна на Изпълнителна
агенция „Морска администрация“ от пристанищните оператори и собствениците на пристанища
и пристанищни съоръжения“.
2. Точки 1.2 – 1.4 се отменят.
3. Създава се т. 1.5:
„1.5. Произшествия по вътрешните водни пътища, регистрирани на територията или в акваторията на пристанището.
Данните се предоставят с ежемесечна периодичност.
№ по Пристанище/
ред
терминал
1

Кратко описание на
произшествието

2

3

Причинено при обработка на опасен товар
да/не

вид на товара

Дата на
произшествието

4

5

6

Кратко описание
на последствията
7

“
4. В заглавието на т. 2 след думата „предназначение“ се поставя запетая и се добавя „специализирани обекти за обслужване на риболовните дейности по чл. 111а, ал. 2 от Закона за морските
пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България“.
5. Точка 2.1 се изменя така:
„2.1. Статистическа информация за дейността на пристанището или специализирания обект
за обслужване на риболовните дейности по чл. 111а, ал. 2 от Закона за морските пространства,
вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България.
Данните се предоставят ежегодно до 15 февруари.
№ по
ред
1

Вид и код* на плавателния съд
2

Брой на плавателните съдове
с постоянно местодомуване**
3

Брой влизания и
излизания***
4

Забележка
5

Забележки:
1. За яхтени и рибарски пристанища и за специализирани обекти за обслужване на риболовните дейности по чл. 111а, ал. 2 ЗМПВВППРБ:
*Записва се един от следните кодове:
01 – моторна яхта
02 – моторно-ветроходна яхта
03 – ветроходна яхта
04 – рибарски кораб за улов на риба над 10 м
05 – рибарски кораб за преработка на риба над 10 м
06 – рибарски кораб под 10 м
07 – други плавателни съдове.
**Записва се броят на съдовете, сключили договор за постоянно местодомуване.
***Записва се броят на влизанията и излизанията съгласно дневника за движение на плавателните съдове.
2. За пристанища със специално предназначение:
*Информацията се предоставя по видове плавателни съдове съгласно т. 1.2 на приложение № 1.
**Записва се името на плавателния съд.
***Записва се бруто тонажът на плавателния съд, посетил пристанището.

“
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§ 13. Приложение № 3 към чл. 7, ал. 4 се изменя така:
„Приложение № 3
към чл. 7, ал. 4
СТРУКТУРА НА НАБОРИТЕ ОТ СТАТИСТИЧЕСКИ ДАННИ
С наборите от данни, посочени в това приложение, се определя периодичността на представянето на
статистическата информация за морския транспорт, която се изисква от Общността. Всеки набор от данни
представлява кръстосана класификация по ограничен набор величини на различни нива на номенклатури,
агрегирани по всички останали величини, за които се изисква качествена статистическа информация.
Обобщение и подробни статистически данни
– Наборите от данни, които трябва да се представят за избраните пристанища за товари и пътници,
са A1, A2, A3, B1, C1, C2, D1, E1, F1 и F2.
– Наборите от данни, които трябва да се представят за избраните пристанища за товари, но не за
пътници, са A1, A2, A3, B1, C1, C2, E1, F1 и F2.
– Наборите от данни, които трябва да се представят за избраните пристанища за пътници, но не за
товари, са A3, D1, F1 и F2.
– Наборът от данни, който трябва да се представя за пристанищата, които не са избрани (нито за
товари, нито за пътници), е A3.
Правен характер на наборите от данни
Наборите от данни A1, A2, A3, B1, C1, D1, E1 и F2 са задължителни.
– Наборите от данни C2 и F1 са незадължителни.
Набор от данни А1: транспорт по море в главните европейски пристанища, по пристанище,
начин на превоз и информация за направлението.
Периодичност на представянето на данните: всяко тримесечие
Променливи

Подробности за кода

Номенклатура

Набор от данни

Двузначен буквено-цифров А1
код

Отчетна година

Четиризначен буквеноцифров код

(Например 1997)

Отчетно тримесечие Еднозначен буквено-цифров (1, 2, 3, 4)
код

Величини

Отчетно пристани- Петзначен буквено-цифров Избрани пристанища от Списъка на присще
код
танищата от Европейското икономическо
пространство
Направление

Еднозначен буквено-цифров 1 – влизащи
код
2 – напускащи

Пристанище на на- Петзначен буквено-цифров Пристанища от Списъка на пристанитоварване/разтовар- код
щата на Европейското икономическо
ване
пространство
Морска крайбрежна Четиризначен буквенозона
цифров код

Набор от
данни А2

Съгласно т. 1.5 от приложение № 1

Начин на превоз

Еднозначен буквено-цифров Съгласно т. 1.4 от приложение № 1
код

Данни

Цяла цифра

Бруто тегло на товарите в тонове

Транспорт по море в главните европейски пристанища на неединични товари, по пристанище, начин на превоз и информация за направлението

П е р и о д и ч - Всяко тримесечие
ност на представянето на
данните
Величини

Променливи

Подробности за кода

Номенклатура

Набор от данни

Двузначен буквено-цифров А2
код

Отчетна година

Четиризначен цифров код

Отчетно тримесечие Еднозначен цифров код

(Например 1997)
(1, 2, 3, 4)
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Отчетно пристани- Петзначен буквено-цифров Избрани пристанища от Списъка на присще
код
танищата от Европейското икономическо
пространство
Операция

Еднозначен цифров код

1 – влизащи
2 – напускащи

Пристанище на на- Петзначен буквено-цифров Пристанища от Списъка на пристанитоварване/разтовар- код
щата от Европейското икономическо
ване
пространство
Морска брегова зона Четиризначен буквеноцифров код

Набор от
данни А3

Съгласно т. 1.5 от приложение № 1

Начин на превоз

Двузначен буквено-цифров Съгласно т. 1.4 от приложение № 1 (подкод
категории 1Х, 11, 12, 13, 19, 2Х, 21, 22, 23,
29, 9Х, 91, 92 и 99)

Данни

Цяла цифра

Бруто тегло на товарите в тонове

Данни, изисквани и за избраните пристанища, и за пристанищата, за които не се изискват
подробни статистически данни

П е р и о д и ч - Всяка година
ност на представянето на
данните
Набор от данни

Двузначен буквено-цифров А3
код

Отчетна година

Четиризначен цифров код

Отчетно тримесечие Еднозначен цифров код

(Например 1997)
(0)

Отчетно пристани- Петзначен буквено-цифров Всички пристанища от Списъка на присще
код
танищата от Европейското икономическо
пространство
Направление

Еднозначен буквено-цифров 1 – влизащи
код
2 – напускащи

Данни

Цяла цифра

Бруто тегло на товарите в тонове

Данни 2

Цяла цифра

Брой на пътниците, с изключение на круизните пътници

Данни 3

Цяла цифра

Брой на круизните пътници, които започват/завършват круиз

Данни 4

Цяла цифра

Брой на круизните пътници, които осъществяват круизна пътническа екскурзия:
направление: само влизащи (1) – (незадължително)

Величини

Набор от
данни B1

Транспорт по море в главните европейски пристанища, по пристанище, начин на превоз,
товари и информация за направлението

П е р и о д и ч - Всяка година
ност на представянето на
данните
Величини

Променливи

Подробности за кода

Номенклатура

Набор от данни

Двузначен буквено-цифров B1
код

Отчетна година

Четиризначен буквено-циф (Например 1997)
ров код

Отчетно тримесечие Еднозначен буквено-цифров (0)
код
Отчетно пристанище

Петзначен буквено-цифров Избрани пристанища от Списъка на прискод
танищата от Европейското икономическо
пространство

БРОЙ 53

ДЪРЖАВЕН
Операция

ВЕСТНИК

Еднозначен цифров код

С Т Р. 1 0 3

1 – влизащи
2 – напускащи

Пристанище на на- Петзначен буквено-цифров Пристанища от Списъка на пристанищата
от Европейското икономическо пространтоварване/разтовар- код
ство
ване
Морска крайбрежна Четиризначен буквено-циф Съгласно т. 1.5 от приложение № 1
зона
ров код

Набор от
данни С1

Начин на превоз

Двузначен буквено-цифров Съгласно т. 1.4 от приложение № 1
код

Стока

Двузначен буквено-цифров Съгласно Номенклатура на товарите
NST 2007
код

Данни

Цяла цифра

Бруто тегло на товарите в тонове

Транспорт по море на единични товари в главните европейски пристанища, по пристанище,
начин на превоз, информация за направлението и състояние на натоварването

П е р и о д и ч - Всяко тримесечие
ност на представянето на
данните
Променливи

Подробности за кода

Набор от данни

Двузначен буквеноцифров код

Отчетна година

Номенклатура
С1

Четиризначен буквено-циф (Например 1997)
ров код

Отчетно тримесечие Еднозначен буквено-цифров (1, 2, 3, 4)
код
Отчетно пристани- Петзначен буквено-цифров Избрани пристанища от Списъка на пристанищата от Европейското икономическо
ще
код
пространство
Направление

Величини

Еднозначен буквено-цифров 1 – влизащи
код
2 – напускащи

Пристанище на на- Петзначен буквено-цифров Пристанища от Списъка на пристанищата от
Европейското икономическо пространство
товарване/разтовар- код
ване
Морска крайбрежна Четиризначен буквено-циф Морски крайбрежни зони съгласно т. 1.5
от приложение № 1
зона
ров код

Набор от
данни С2

Начин на превоз

Двузначен буквено-цифров Начин на превоз (само контейнери и ро-ро)
съгласно т. 1.4 от приложение № 1 – подкод
категории 3Х, 31, 32, 33, 34, 5Х, 51, 52, 53,
54, 56, 59, 6Х, 61, 62, 64, 65, 66 и 69

Данни 1

Цяла цифра

Бруто тегло на товарите в тонове (начин
на превоз – подкатегории 3Х, 31, 32, 33, 34,
5Х, 51, 54, 56, 59, 6Х, 61, 62, 64, 65, 66 и 69)

Данни 2

Цяла цифра

Брой на транспортните единици (начин
на превоз – подкатегории 3Х, 31, 32, 33,
34, 5Х, 51, 52, 53, 54, 56, 59, 6Х, 61, 62, 64,
65, 66 и 69)

Данни 3

Цяла цифра

Брой на транспортните единици без товар – подкатегории 3Х, 31, 32, 33, 34, 5Х,
51, 59, 6Х, 61, 64, 65, 66 и 69

Ро-ро контейнерен транспорт по море в главните европейски пристанища, по пристанище,
начин на превоз, информация за направлението и състояние на натоварването
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П е р и о д и ч - Всяка година
ност на представянето на
данните
Променливи

Подробности за кода

Номенклатура

Набор от данни

Двузначен буквено-цифров С2
код

Отчетна година

Четиризначен буквено-циф (Например 1997)
ров код

Отчетно тримесечие

Еднозначен буквено-ци- (0)
фров код

Отчетно пристанище Петзначен буквено-цифров Избрани пристанища от Списъка на прискод
танищата от Европейското икономическо
пространство
Направление
Величини

Еднозначен буквено-ци- 1 – влизащи
фров код
2 – напускащи

Пристанище на нато- Петзначен буквено-цифров Пристанища от Списъка на пристаниварване/разтоварване код
щата от Европейското икономическо
(незадължително)
пространство
Морска крайбрежна Четиризначен буквено-ци- Морски крайбрежни зони съгласно т. 1.5
зона (незадължител- фров код
от приложение № 1
но)

Набор от
данни D1

Начин на превоз

Двузначен буквено-цифров Начин на превоз (само ро-ро контейкод
нерен) съгласно т. 1.4 от приложение
№ 1 – подкатегории RХ, R1, R2, R3, R4

Данни 1

Цяла цифра

Начин на превоз – подкатегории RХ, R1,
R2, R3, R4

Данни 2

Цяла цифра

Начин на превоз – подкатегории RХ, R1,
R2, R3, R4 – незадължително

Пътнически транспорт в главните европейски пристанища – по направление и държава на
регистрацията на плавателните съдове

П е р и о д и ч - Всяка година
ност на представянето на
данните
Набор от данни

Двузначен буквено-цифров D1
код

Отчетна година

Четиризначен цифров код

Отчетно тримесечие Еднозначен цифров код

(Например 1997)
(1, 2, 3, 4)

Отчетно пристани- Петзначен буквено-цифров Избрано статистическо пристанище от
ще
код
Списъка на пристанищата от Европейското
икономическо пространство
Операция

Еднозначен цифров код

1 – слизане
2 – качване

Величини

Пристанище на кач- Петзначен буквено-цифров Съгласно Списъка на пристанищата от
ване/слизане
код
Европейското икономическо пространство
Морска брегова зона Четиризначен буквено-циф Съгласно т. 1.5 от приложение № 1
ров код
Държава на регис- Четиризначен буквено-циф Съгласно т. 1.6 от приложение № 1
трация на плавател- ров код
ния съд
Данни

Набор от
данни Е1

Цяла цифра

Брой на пътниците, с изключение на круизните пътници, които започват/завършват
круиз, и на круизните пътници, които осъществяват круизна пътническа екскурзия

Транспорт по море в главните европейски пристанища – по пристанище, начин на превоз,
направление и държава на регистрацията на плавателните съдове
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П е р и о д и ч - Всяка година
ност на представянето на
данните
Набор от данни

Двузначен буквено-цифров
код
Отчетна година
Четиризначен цифров код
Отчетно тримесечие Еднозначен цифров код
Отчетно пристанище Петзначен буквено-цифров
код

Е1

Набор от данни

F1

С Т Р. 1 0 5

(Например 1997)
(0)
Избрано статистическо пристанище от
Списъка на пристанищата от Европейското
икономическо пространство
Операция
Еднозначен цифров код
1 – разтоварване
2 – товарене
Величини Пристанище на на- Петзначен буквено-цифров Съгласно Списъка на пристанищата от
товарване/ разтовар- код
Европейското икономическо пространство
ване
Морска брегова зона Ч е т и р и з н а ч е н б у к в е н о - Съгласно т. 1.5 от приложение № 1
цифров код
Начин на превоз
Двузначен буквено-цифров Съгласно т. 1.4 от приложение № 1
код
Държава на регистра- Четиризначен буквено-циф Съгласно т. 1.6 от приложение № 1
ция на плавателния ров код
съд
Данни
Цяла цифра
Бруто тегло на товарите в тонове
Набор от
Трафик на плавателни съдове в главните европейски пристанища, по пристанище, вид и
данни F1
големина (дедуейт) на плавателните съдове, товарещи или разтоварващи товари (на които
се качват или от които слизат пътници), в това число круизни пътници на круизна пътническа екскурзия
П е р и о д и ч - Всяка година
ност на представянето на
данните
Променливи
Подробности за кода
Номенклатура
Двузначен буквено-цифров
код
Отчетна година
Четиризначен буквеноцифров код
Отчетно тримесечие Еднозначен буквено-цифров
код
Отчетно пристанище Петзначен буквено-цифров
код

(Например 1997)
(1, 2, 3, 4)

Избрани пристанища от списъка на пристанищата от Европейското икономическо
пространство
Величини
Направление
Еднозначен буквено-цифров 1 – само влизащи
код
Вид на плавателния Двузначен буквено-цифров Вид кораб съгласно т. 1.2 от приложение
съд
код
№ 1
Големина на плава- Двузначен буквено-цифров Класове на големина по дедуейт съгласно
телния съд по де- код
т. 1.3 от приложение № 1
дуейт
Данни 1
Цяла цифра
Брой на плавателните съдове
Данни 2
Цяла цифра
Дедуейт на плавателните съдове в тонове
Набор от
Трафик на плавателни съдове в главните европейски пристанища, по пристанище, вид и
данни F2
големина (дедуейт) на плавателните съдове, товарещи или разтоварващи товари (на които
се качват или от които слизат пътници), в това число круизни пътници на круизна пътническа екскурзия
П е р и о д и ч - Всяка година
ност на представянето на
данните
Величини
Променливи
Подробности за кода
Номенклатура
Набор от данни
Двузначен буквено-цифров F2
код
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Отчетна година

Четиризначен буквено-цифров код
Отчетно тримесечие Еднозначен буквено-цифров
код
Отчетно пристанище Петзначен буквено-цифров
код

БРОЙ 53

(Например 1997)
(1, 2, 3, 4)

Избрани пристанища от Списъка на пристанищата от Европейското икономическо
пространство
Направление
Еднозначен буквено-цифров 1 – само влизащи
код
Вид на плавателния Двузначен буквено-цифров Вид кораб съгласно т. 1.2 от приложение № 1
съд
код
Големина на плава- Двузначен буквено-цифров Класове на големина по бруто тонаж сътелния съд по бруто код
гласно т. 1.3 от приложение № 1
тонаж (GT)
Данни 1
Цяла цифра
Брой на плавателните съдове
Данни 2
Цяла цифра
Бруто тонаж на плавателните съдове

“

§14. Приложение № 4 към чл. 8 и 10 се изменя така:

„Приложение № 4
към чл. 8
Списък на документите, които пристанищните оператори на пристанища
за обществен транспорт съхраняват в досието на кораба

№
Наименование на документа
по ред
1.
Предварителни известия
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Лице, което изготвя и
предоставя документа
Капитанът на кораба или
корабният агент
Окончателно известие
Капитанът на кораба или
корабният агент
Корабен манифест/митнически ма- Корабният агент
нифест
Каргоплан
Капитанът на кораба или
корабният агент
Генерален акт
Пристанищният оператор
Нареждане за товарене
Пристанищният оператор
Констативни актове за повреди и Пристанищният оператор
липси
Актове за прекъсване на обработката Пристанищният оператор
на кораба
Други документи относно обработ- Пристанищният оператор
ката на товара и кораба
Пасажерски списък

Изисквания към документа
Оригинал или заверено копие
Оригинал или заверено копие
Оригинал или заверено копие
Оригинал или заверено копие
Оригинал или заверено копие
Оригинал или заверено копие
Оригинал или заверено копие
Оригинал или заверено копие
Оригинал или заверено копие

Капитанът на кораба или Оригинал или заверено копие
пристанищният оператор

“

Допълнителни разпоредби
§ 15. Навсякъде в наредбата думите „Министерство на транспорта“ и „Министерството на
транспорта“ се заменят съответно с „Министерство на транспорта, информационните технологии
и съобщенията“ и „Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията“,
а думите „Изпълнителна агенция „Пристанищна администрация“ се заменят с „Изпълнителна
агенция „Морска администрация“.
§ 16. Тази наредба въвежда разпоредбите на Директива 2009/42/ЕО на Европейския парламент
и на Съвета от 6 май 2009 г. относно статистическите данни при превоз на товари и пътници по
море, изменена с Решение 2010/216/ЕС на Комисията от 14 април 2010 г. и с Регламент (ЕО)
№ 1090/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. (OB, L 141 от 6.06.2009 г.)
и Делегирано решение на Комисията от 3.02.2012 г. за изменение на Директива 2009/42/ЕО на
Европейския парламент и на Съвета от 6 май 2009 г. относно статистическите данни при превоз
на товари и пътници по море.
Министър:
Ивайло Московски
6477

БРОЙ 53

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 0 7

НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО
НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
ЗАПОВЕД № Із-1319
от 27 юни 2012 г.
На основание чл. 21, т. 11 и чл. 170, ал. 7 ЗМВР
и чл. 162, ал. 1 ППЗМВР изменям приложението
към Заповед № Із-3097 от 29.12.2010 г. за утвърждаване на Класификатор на длъжностите в МВР
(ДВ, бр. 10 от 2011 г.), както следва:
І. В раздел А. Държавни служители:
1. в подраздел А.1. Държавни служители с
висше образование се правят следните изменения
и допълнения:
а) в т. ІІІ. Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“, главна дирекция „Криминална полиция“, главна дирекция „Охранителна
полиция“, главна дирекция „Гранична полиция“,
главна дирекция „Пожарна безопасност и защита
на населението“, ДМОС, дирекция „Миграция“
и СОБТ:
– в наименованието на т. ІІІ думите „главна
дирекция „Криминална полиция“, главна дирекция „Охранителна полиция“ се заменят с „главна
дирекция „Национална полиция“;
– редове № 8 и 12 се заличават;
б) в т. ІV. „Досъдебно производство“ на редове
№ 22 и 28 в колона „Длъжностни наименования“
думите „в ГДКП“ се заличават;
в) в т. VІІ. Специализирани административни
дирекции, дирекция „УССД“, дирекция „Международни проекти“, дирекция „Български документи
за самоличност“ и съответни структури и други
дейности във: Ръководство на МВР, структурите
по чл. 9 ЗМВР и звената, създадени по реда на
чл. 21, т. 4 ЗМВР (длъжности, за които не се изисква първоначална професионална подготовка):
– в наименованието на т. VІІ след текста
„Специализирани административни дирекции“ се
поставя запетая и се добавя „дирекция „АФКОС“;
– на ред № 6 в колона „Длъжностни наименования“ след абревиатурата „ГДГП“ се поставя
запетая и се добавя „ГДНП“;
– на ред № 12 в колона „Длъжностни наименования“ думите „ГД „Криминална полиция“, ГД
„Охранителна полиция“ се заличават;
г) в т. VІІІ. Академия на МВР, МИ – МВР,
НИИ и НПИ, и ЦБПС:
– в наименованието на т. VІІІ след абревиа
турата „НПИ“ запетаята и текстът „и ЦБПС“ се
заличават;
– ред № 8 се заличава;
2. в подраздел А.2. „Държавни служители със
средно образование“:
а) в наименованието на т. І. Изпълнителски
персонал във: Ръководство на МВР, дирекция
„Вътрешна сигурност“, специализирана дирекция
„Оперативни технически операции“, главна дирекция „Борба с организираната престъпност“,

главна дирекция „Криминална полиция“, главна
дирекция „Охранителна полиция“, главна дирекция „Гранична полиция“, главна дирекция
„Пожарна безопасност и защита на населението“,
ДМОС, дирекция „Миграция“, Столична дирекция на вътрешните работи, областни дирекции
на МВР и СОБТ (длъжности, за които се изисква
първоначална професионална подготовка) думите
„главна дирекция „Криминална полиция“, главна
дирекция „Охранителна полиция“ се заменят с
„главна дирекция „Национална полиция“;
б) в наименованието на т. ІІ. Изпълнителски
персонал в специализирани административни
дирекции, дирекция „УССД“ и съответни структури и други дейности във: Ръководство на МВР
и помощни звена, главна дирекция „Борба с
организираната престъпност“, главна дирекция
„Криминална полиция“, главна дирекция „Охранителна полиция“, главна дирекция „Гранична
полиция“, главна дирекция „Пожарна безопасност
и защита на населението“, ДМОС, дирекция
„Миграция“, ДБДС, ДМП, ДНС 112, ДСКС,
СДВР, областни дирекции на МВР, дирекция
„Вътрешна сигурност“, специализирана дирекция
„Оперативни технически операции“, СОБТ, НИИ
и НПИ, МИ – МВР, ЦБПС и Академия на МВР
(длъжности, за които не се изисква първоначална
професионална подготовка):
– думите „главна дирекция „Криминална полиция“, главна дирекция „Охранителна полиция“
се заменят с „главна дирекция „Национална
полиция“;
– след абревиатурата „ДСКС“ се поставя запетая и се добавя „дирекция „АФКОС“;
– след абревиатурата МИ – МВР запетаята и
абревиатурата „ЦБПС“ се заличават.
ІІ. След таблицата се добавя забележка със
следното съдържание:
„Забележка: Изискването за минимална образователно-квалификационна степен на висшето
образование „Бакалавър“ е по смисъла на чл. 42,
ал. 1, т. 1, буква „б“ от Закона за висшето образование.“
Заповедта влиза в сила от 1 юли 2012 г.
Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на директора на специализирана административна дирекция „Човешки ресурси“ – МВР.

6556

Министър:
Цветан Цветанов

МИНИСТЕРСТВО
НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
ЗАПОВЕД № РД-451
от 8 юни 2012 г.
На основание чл. 39 във връзка с чл. 33, ал. 1,
т. 2 и чл. 43 от Закона за защитените територии
(ЗЗТ) с цел опазване на растителен вид Балканско часовниче (Erodium absinthoides) и неговото
местообитание:

С Т Р.

108

ДЪРЖАВЕН

1. Обявявам защитена местност „Находище
на Балканско часовниче“ в землището на с. Логодаж, община Благоевград, област Благоевград,
с площ 326,732 дка.
2. Защитена местност „Находище на Балканско часовниче“ включва имот с номер 000380
съгласно картата на възстановената собственост
за землището на с. Логодаж, ЕК АТТЕ 68792,
община Благоевград, област Благоевград, с площ
326,732 дка.
3. В границите на защитената местност се
забранява:
3.1. промяна на предназначението и начина
на трайно ползване на земята;
3.2. строителство;
3.3. търсене, проучване и добив на подземни
богатства;
3.4. внасяне на неместни видове;
3.5. залесяване.
4. След влизане в сила на заповедта РИОСВ –
Благоевград, да предприеме необходимите действия по отразяване на защитената територия в
картата на възстановената собственост за землището на с. Логодаж, ЕКАТТЕ 68792, община
Благоевград, област Благоевград.
5. Защитената местност да се впише в Държавния регистър на защитените територии при
Министерството на околната среда и водите.
6. 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“.

6408

Министър:
Н. Караджова

ЗАПОВЕД № РД-452
от 8 юни 2012 г.
На основание чл. 39 във връзка с чл. 33, ал. 1,
т. 2 и чл. 43 от Закона за защитените територии
(ЗЗТ) с цел опазване на растителните видове:
Кристална ричия (Riccia crustatata), Еднодомна мания (Mania androgyna), Триделна манния
(Mannia triandra), Славянско котенце (Pulsatilla
slaviankae), Паяковидна пчелица (Ophrys sphegodes
ssp. mammosa), Обикновен анакамптис (Anacamptis
pyramidalis), Пурпурен салеп (Orchis purpurea),
Тризъбест салеп (Оrchis tridentatа) и Обикновен
салеп (Orchis morio), и тяхното местообитание:
1. Обявявам защитена местност „Жингов
бряст“ в землището на с. Гайтаниново, община Хаджидимово, област Благоевград, с площ
116,698 дка.
2. Защитена местност „Жингов бряст“ включва
имоти, с номера 021057 и 021050 съгласно картата
на възстановената собственост за землището
на с. Гайтаниново, ЕК АТТЕ 14341, община Хаджидимово, област Благоевград, с обща площ
116,698 дка.
3. В границите на защитената местност се
забранява:

ВЕСТНИК
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3.1. промяна на предназначението и начина
на трайно ползване на земята;
3.2. строителство;
3.3. търсене, проучване и добив на подземни
богатства;
3.4. внасяне на неместни видове;
3.5. залесяване.
4. След влизане в сила на заповедта РИОСВ –
Благоевград, да предприеме необходимите действия по отразяване на защитената територия в
Картата на възстановената собственост за землището на с. Гайтаниново, ЕКАTTЕ 14341, община
Хаджидимово, област Благоевград.
5. Защитената местност да се впише в Държавния регистър на защитените територии при
Министерството на околната среда и водите.
6. 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“.

6409

Министър:
Н. Караджова

ЗАПОВЕД № РД-453
от 8 юни 2012 г.
На основание чл. 39 във връзка с чл. 33, ал. 1,
т. 2 и чл. 43 от Закона за защитените територии
(ЗЗТ) с цел опазване на растителен вид Муховидна пчелица (Ophrys insectifera L.) и неговото
местообитание:
1. Обявявам защитена местност „Голо бърдо – находище на Муховидна пчелица“ в землището на с. Червена могила, община Радомир,
област Перник, с площ 106,182 дка.
2. Защитената местност включва имоти с
номера 000081, 000082, 000087 съгласно картата
на възстановената собственост за землището на
с. Червена могила, ЕКАТТЕ 80488, община Радомир, област Перник, с обща площ 106,182 дка.
3. В границите на защитената местност се
забранява:
3.1. промяна в предназначението и начина на
трайно ползване на земята;
3.2. прокарване на пътища за извозване на
дървесина и изграждане на временни горски
складове;
3.3. палене на огън;
3.4. внасяне на неместни за района растителни
видове.
4. След влизане в сила на заповедта РИОСВ –
Перник, да предприеме необходимите действия
за отразяване на защитената територия в картата на възстановената собственост за землището
на с. Червена могила, ЕКАТТЕ 80488, община
Радомир, област Перник.
5. Защитената местност да се впише в Държавния регистър на защитените територии при
Министерство на околната среда и водите.
6. Нарушителите на тази заповед се наказват
съгласно административнонаказателните разпоредби на Закона за защитените територии.

БРОЙ 53

ДЪРЖАВЕН

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
6410
ЗАПОВЕД № РД-472
от 15 юни 2012 г.
На основание чл. 39 във връзка с чл. 33, ал. 1,
т. 1 и 2 и чл. 43 от Закона за защитените територии (ЗЗТ) с цел опазване на естествено блато,
представляващо рядък и забележителен за района естествен ландшафт, както и местообитание
на защитени животински видове, включително
блатна костенурка (Emys orbicularis) и видове от
разред Odonatа (водни кончета):
1. Обявявам защитена местност „Блатото“
в землището на с. Обел, община Благоевград,
област Благоевград, с площ 8,700 дка.
2. Защитена местност „Блатото“ включва имот
с номер 010044 съгласно картата на възстановената
собственост за землището на село Обел, ЕКАТТЕ
53031, община Благоевград, област Благоевград,
с обща площ 8,700 дка.
3. В границите на защитената местност се
забранява:
3.1. промяна на предназначението и начина
на трайно ползване на земята;
3.2. промяна в хидроложкия режим на блатото;
3.3. внасяне на неместни видове.
4. След влизане в сила на заповедта РИОСВ –
Благоевград, да предприеме необходимите действия по отразяване на защитената територия в картата на възстановената собственост за землището
на с. Обел, ЕКАТТЕ 53031, община Благоевград,
област Благоевград.
5. Защитената местност да се впише в Държавния регистър на защитените територии при
Министерството на околната среда и водите.
6. 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
6411

АГЕНЦИЯ „МИТНИЦИ“
КЪМ МИНИСТЕРСТВОТО
НА ФИНАНСИТЕ
ЗАПОВЕД № ЗАМ-429
от 25 юни 2012 г.
На основание чл. 66а, ал. 1 от Закона за митниците, чл. 69, ал. 1 от Закона за експортния контрол
на продукти, свързани с отбраната, и на изделия
и технологии с двойна употреба (ЗЕКПСОИТДУ)
във връзка с чл. 17, ал. 1 от Регламент (ЕО)
№ 428/2009 на Съвета с цел засилване на митническия контрол върху дейностите с продукти,
свързани с отбраната, и с изделия и технологии
с двойна употреба нареждам:

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 0 9

1. Въвеждането и напускането на митническата територия на Република България на
продукти, свързани с отбраната, и на изделия
и технологии с двойна употреба, за които се
прилага режимът по ЗЕКПСОИТДУ, да се осъществява през следните гранични митнически
учреждения:
Митническо учреждение

Цифров
код

Буквеноцифров
код

МП Летище Бургас

1002

BG001002

МП Пристанище Бургас цен- 1007
тър

BG001007

МП Лесово

1011

BG001011

МП Варна запад

2002

BG002002

МП Летище Варна

2003

BG002003

МП Пристанище Варна

2005

BG002005

МП Ферибот Варна

2007

BG002007

МП Летище Пловдив

3002

BG003002

МП Жп гара Свиленград

3102

BG003102

МП Капитан Андреево

3103

BG003103

МП Пристанище Русе

4006

BG004006

МП Оряхово

4203

BG004203

Митница Свищов

4300

BG004300

МП Летище Горна Оряховица 4303

BG004303

MП Летище София пътници

5106

BG005106

МП Летище София товари

5107

BG005107

МП Гюешево

5702

BG005702

МБ Димитровград Ю.Ж.

5802

BG005802

MП Калотина

5804

BG005804

2. Даването на направление и/или поставянето
под режим на продукти, свързани с отбраната, и
на изделия и технологии с двойна употреба, за
които се прилага режимът по ЗЕКПСОИТДУ, да се
осъществява в следните митнически учреждения:
Митническо учреждение

1

Цифров
код

Буквеноцифров
код

2

3

1000

BG001000

МБ Нефтохимически комбинат 1005

BG001005

Митница Варна

2000

BG002000

МБ Добрич

2009

BG002009

Митница Пловдив

3000

BG003000

МБ Казанлък

3001

BG003001

МБ Карлово

3007

BG003007

Митница Русе

4000

BG004000

МБ Разград

4002

BG004002

МБ Търговище

4011

BG004011

Митница Свищов

4300

BG004300

Митница Бургас

С Т Р.
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2

3

МБ Габрово

4301

BG004301

МБ Горна Оряховица

4302

BG004302

МБ Плевен

4306

BG004306

Митница Аерогара София

5100

BG005100

МП Летище София товари

5107

BG005107

Митница Югозападна

5700

BG005700

Митница Столична

5800

BG005800

МБ Драгоман

5803

BG005803

МБ София Запад

5807

BG005807

МБ София Изток

5808

BG005808

3. Митническо оформяне по т. 2 може да се
осъществява в граничните митнически учреждения, посочени в т. 1, през които продуктите,
свързани с отбраната, или изделията и технологиите с двойна употреба се въвеждат или
респективно напускат територията на страната,
когато е налице практическа възможност за това,
предвид организацията на работа в съответното
митническо учреждение.
4. Разпоредбите на т. 1, 2 и 3 се отнасят и за
групажна пратка, в която са включени продукти,
свързани с отбраната, и/или изделия и технологии
с двойна употреба.
5. Митническите органи в отправното митническо учреждение задължително посочват в
транзитните документи конкретното получаващо
митническо учреждение, указано в т. 1 и 2.
6. Изпълнението на заповедта се възлага на
началниците на митници.
7. Тази заповед влиза в сила 14 дни след обнародването є в „Държавен вестник“ и отменя
Заповед № ЗАМ-321 от 2010 г. на директора на
Агенция „Митници“ (ДВ, бр. 57 от 2010 г.).
Директор:
В. Танов

6474

КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА
НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ
ЗАПОВЕД № 156
от 13 февруари 2012 г.
На основание чл. 8, ал. 1 и ал. 2, т. 9 от Устройствения правилник на Комисията за защита
на потребителите към министъра на икономиката,
енергетиката и туризма и на нейната администрация, решение на Комисията за защита на потребителите, протокол № 5 от заседание, проведено на
2.02.2012 г., чл. 92, ал. 1, 2 и 5 във връзка с чл. 87,
чл. 88, ал. 1, т. 2 и чл. 99 от Закона за защита на
потребителите, Наредбата за условията и реда за
изтегляне от пазара, изземване от потребителите и
унищожаване на опасни стоки и за реда за обезщетяване на потребителите в случаите на изземване
на опасни стоки, чл. 73 АПК, протокол за контрол
от стомана № 522 от 13.01.2012 г. и сертификат за
контрол № 522 от 13.01.2012 г., издадени от орган
за контрол към „Евротест – Контрол“ – ЕАД,
София, установяващ че гедоре 100 части 1/4`` &
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3/8`` 5 – 13 мм, търговска марка GADGET Tools,
Аrt. № 330517, баркод 3 800123 110078, съдържащ:
отвертки 6Х100 мм, 6Х35 мм права и кръстата;
ключове звездогаечни – 10, 11, 12, 13, 14 мм; чук
300 гр.; вложки за гедоре 3/8″ – 12, 13, 14, 15, 17,
19 мм; вложки за гедоре 1/4″ – 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13 мм; шестограми – 3, 4, 5, 6 мм; клещи за
кабел 8″; клещи гарга 10″, клещи комбинирани 6″;
Т-образен върток; тресчотка 3/8″; кабелни обувки;
накрайници; адаптер, производител „Евромастер
Импорт Експорт“ – ООД, с адрес: София 1231,
бул. Ломско шосе 246, тел. 02/934 10 10, info@
euromasterbg.com, www.euromasterbg.com, произход:
Китай, предлагащо се в пластмасов черен куфар
(с описание и снимков материал, публикувани на
интернет страницата на КЗП – www.kzp.bg), „По
контролираните параметри: въглерод, силиций,
манган, сяра и твърдост по Роквел, не съответства
на изискванията на Техническа спецификация
(DIN 1193:2000 „Стоманени чукове. Технически
изисквания“ с изискванията за марка стомана С45,
съгласно БДС EN 10083-2:2006 „Стомани за закаляване и отвръщане. Част 2: Технически условия на
доставка за нелегирани стомани“), поради което
при използването на чука от комплекта съществува
риск от нараняване, което застрашава здравето и
безопасността на потребителите, нареждам:
1. Забранявам производството, вноса, износа,
възмездното или безвъзмездното пускане на пазара на Гедоре 100 части 1/4″ & 3/8″ 5 – 13 мм,
търговска марка GADGET Tools, Аrt. № 330517,
баркод 3 800123 110078, съдържащ: отвертки
6Х100 мм, 6Х35 мм права и кръстата; ключове
звездогаечни – 10, 11, 12, 13, 14 мм; чук 300 гр.;
вложки за гедоре 3/8″ – 12, 13, 14, 15, 17, 19 мм;
вложки за гедоре 1/4″ – 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
мм; шестограми – 3, 4, 5, 6 мм; клещи за кабел
8″; клещи гарга 10″, клещи комбинирани 6″; Тобразен върток; тресчотка 3/8″; кабелни обувки;
накрайници; адаптер, производител „Евромастер
Импорт Експорт“ – ООД, с адрес: София 1231,
бул. Ломско шосе 246, тел. 02/934 10 10, info@
euromasterbg.com, www.euromasterbg.com, произход:
Китай, предлагащо се в пластмасов черен куфар,
представляващо сериозен риск за здравето и
безопасността на потребителите.
2. Производителите, вносителите и дистрибуторите да организират незабавното и ефективно
изтегляне от пазара и изземването от потребителите на описаните в заповедта стоки по реда, при
условията и в сроковете, визирани в Наредбата за
условията и реда за изтегляне от пазара, изземване от потребителите и унищожаване на опасни
стоки и за реда за обезщетяване на потребителите
в случаите на изземване на опасни стоки, и да
отправят предупреждения към потребителите за
рисковете, които стоките съдържат.
3. На основание чл. 74 във връзка с чл. 60,
ал. 1 АПК допускам предварително изпълнение
на заповедта с цел да не се допусне увреждане
на здравето на потребителите.
4. Разходите по складиране, транспорт, изтегляне от пазара, изземването от потребителите и
тяхното обезщетяване са за сметка на производителите, вносителите и дистрибуторите.
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Заповедта може да се обжалва чрез председателя на Комисията за защита на потребителите
в 14-дневен срок от съобщаването є по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.

6412

Председател:
В. Златев

АГЕНЦИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ
И СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН
КОНТРОЛ
РЕШЕНИЕ № 3253-П
от 22 юни 2012 г.
На основание чл. 1, ал. 2, т. 5, чл. 3, ал. 3,
т. 3, буква „д“, чл. 4, ал. 3, чл. 8, ал. 10 и чл. 32,
ал. 3, т. 1 ЗПСК, чл. 1, 5 и чл. 6, ал. 1 от Наредбата за търговете и конкурсите, чл. 7, ал. 1, т. 4
и чл. 20, ал. 1, т. 3, ал. 2 и 3 от Устройствения
правилник на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол и протоколно решение
№ 1803 от 22.06.2012 г. на изпълнителния съвет
Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол реши:
1. Продажбата на поземлен имот – дворно
място – ПИ 158, кв. 59-А, с площ 2900 кв. м по
плана на с. Миндя, община Велико Търново,
заедно с построена в него двуетажна сграда
и изба със ЗП 350 кв. м, масивна, построена
през 1936 г., състояща се от: изба – 8 избени
помещения; първи етаж – стълбище с коридор,
дирекция, учителска стая, библиотека, 2 класни
стаи, стая за обслужващ персонал и тоалетна;
втори етаж – стълбище с коридор, кабинет главен счетоводител, стая – класна, хранилище,
4 класни стаи и тоалетна (наричан по-нататък
„имота“), да се извърши чрез публичен търг с
явно наддаване.
2. Търгът ще се проведе при следните условия:
2.1. Начална тръжна цена – 65 000 лв. (без
включен данък добавена стойност). Цената се
оферира в левoве и се заплаща съгласно изискванията, съдържащи се в тръжната документация.
2.2. Стъпка на наддаване – 5000 лв. (без включен данък добавена стойност).
2.3. Депозитът за участие е парична вноска
6500 лв. (без включен данък добавена стойност)
или равностойността им в евро, която се превежда
по банковата сметка на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол, посочена в
тръжната документация, най-късно до изтичане
на срока за подаване на предложения.
2.4. Тръжната документация се закупува в
Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол – София, ул. Аксаков 29, стая 411, в
срок до 10-ия ден считано от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“; цената
на тръжната документация е 500 лв. (с включен
данък добавена стойност) или равностойността
им в евро и се заплаща, както следва: в касата
на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол – само в левове или чрез банков
превод по сметка на Агенцията за приватизация и
следприватизационен контрол: IBAN BG39 BNBG
9661 3100 1530 01, BIC код BNBGBGSD.
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Плащането се извършва преди получаване на
тръжната документация. Разходите по заплащането
на тръжната документация са за сметка на лицата.
2.5. Тръжната документация се получава след
представяне на документ, от който да е видно
лицето, оправомощено да закупи тръжната документация. В случай че документът по предходното изречение е съставен на език, различен от
българския, същият следва да бъде придружен с
превод на български език.
2.6. Срок за подаване на предложения за участие
в търга – до 11 ч. българско време на 15-ия ден
считано от датата на обнародване на решението
в „Държавен вестник“. Предложенията се подават в стая 209 на Агенцията за приватизация и
следприватизационен контрол.
2.7. Не се допускат до участие в търга: консорциуми; офшорни дружества; лица, които имат
просрочени публични задължения към българската държава; лица, които са в ликвидация;
лица, които са обявени в несъстоятелност или са
в производство за обявяване в несъстоятелност;
както и лица, осъдени за банкрут; чужденци
и/или чуждестранни юридически лица, неотговарящи на условията на чл. 29 от Закона за
собствеността, или лица, за които със закон е
установено, че нямат право да придобиват право
на собственост върху земя на територията на
Република България.
2.8. Посещения и огледи на имота могат да се
извършват всеки работен ден до началния час на
провеждане на търга след закупуване на тръжната
документация и представяне на удостоверение за
право на извършване на оглед, издадено от Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол.
2.9. Търгът ще се проведе на 15-ия ден считано от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“ от 11 ч. българско време в
сградата на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол.
3. Утвърждава тръжната документация за
продажба на имота и проекта на договор за приватизационна продажба като част от нея.
4. Режийните разноски за имота в размер
две на сто върху цената, достигната на търга, се
заплащат в съответствие с разпоредбата на чл. 8,
ал. 10 ЗПСК.

6247

Изпълнителен директор:
Е. Караниколов

СТОЛИЧНА ОБЩИНА
РЕШЕНИЕ № 261
от 31 май 2012 г.
На основание чл. 3, ал. 2 и ал. 3, т. 2, чл. 4,
ал. 4, чл. 5, ал. 2, чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3
ЗПСК и чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА Столичният
общински съвет реши:
1. Открива процедура за приватизация и
определя метод за извършване на приватизация чрез публичен търг за следните обекти:
поземлен имот (ПИ) пл. № 586, кв. 72, местност
Ломско шосе, ж.к. Надежда, ул. Свети Климент
43, общински нежилищен имот, стопанисван от
район „Надежда“, с АОС № 1756 от 17.01.2012 г. и
поземлен имот (ПИ), пл. № 587, кв. 72, местност
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Ломско шосе, ж.к. Надежда, ул. Свети Климент
43а, общински нежилищен имот, стопанисван от
район „Надежда“, с АОС № 1757 от 23.01.2012 г.
2. Забранява извършването на разпоредителни
сделки с имуществото на обектите, сключването на
договори за дялово участие, за наем, за съвместна
дейност, обезпечаване на вземания и сключване
на договори за кредити, отнасящи се до обектите.
3. Възлага на главния изпълнителен директор
на Столичната общинска агенция за приватизация сключването на приватизационните сделки
за обектите.
Председател:
Е. Герджиков
6320

ОБЩИНА БАЛЧИК
РЕШЕНИЕ № 163
от 28 юни 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, чл. 129 и
ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Балчик, одобрява
ПУП – план за застрояване за ПИ № 02508.62.642
по кадастралната карта на местност Тузлата – Балчик, заедно с предвидения начин на застрояване.
Председател:
В. Лучиянов
6449
РЕШЕНИЕ № 164
от 28 юни 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Балчик, одобрява ПУП – парцеларен план „Кабелна
линия 20 kV от ТП № 250, минаваща през ПИ
№ 62788.35.32, ПИ № 62788.31.38, ПИ 62788.24.27,
ПИ № 62788.23.22 за електрозахранване на трафопост тип БКТП 20/0,4 kVA в 62788.35.25” по кадастралната карта на с. Рогачево, община Балчик.
Председател:
В. Лучиянов
6450

ОБЩИНА БРУСАРЦИ
РЕШЕНИЕ № 80
от 29 юни 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ и решение № 1 от протокол № 6
от 19.06.2012 г. на ОЕСУТ Брусарци Общинският
съвет – гр. Брусарци, одобрява проект за подробен
устройствен план (ПУП) – план за застрояване
и регулация (ПЗР) на поземлен имот № 000025,
местността Лъката, землище с. Дъбова махала,
община Брусарци, предви ж дащ у рег улиране
на имот № 000025 в УПИ І-000025 и смяна на
предназначението на имота от „Рибарник“ за
„Изграждане на фотоволтаична електроцентрала
с максимална мощност 5 MW“.
Решението подлежи на обжалване по реда на
чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ чрез Община
Брусарци пред Административния съд – Монтана.
Председател:
К. Додева
6562
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ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
НА ОБЛАСТ ГАБРОВО
ЗАПОВЕД № РРТУ-01-07-99
от 6 юли 2012 г.
С постъпило заявление вх. № РРТУ-01-968 от
29.06.2012 г. от „Ситигаз България“ – ЕАД, ЕИК
131 285 259, със седалище и адрес на управление
София, ул. Адам Мицкевич 4А, представлявано
от Александър Кожухаров – председател на СД,
е направено искане за одобряване на подробен
устройствен план – парцеларен план за обект:
„Газоснабдяване на община Габрово“, подобект:
„Главен разпределителен газопровод извън границите на урбанизираната територия за газоснабдяване на община Габрово“, и подобект: „Главен
разпределителен газопровод извън границите на
урбанизираната територия за газоснабдяване на
община Габрово (община Севлиево)“, с обхват:
Подробният устройствен план – парцеларен
план, е в обхвата на две общини от област Габрово.
В община Севлиево засяга частично територията
на землищата на гр. Севлиево, с. Горна Росица и
с. Сенник. Общата дължина на разпределителния
газопровод в границите на община Севлиево е
12 328 м. В община Габрово трасето преминава
през землищата на с. Яворец, с. Драгановци, с.
Враниловци, с. Армени, с. Златевци, с. Поповци
и гр. Габрово. Общата дължина на основното
трасе на разпределителния газопровод в община
Габрово е 21 516 м.
Към заявлението са приложени следните изискуеми документи:
1. Протокол № 23 от 26.06.2012 г. от Общинския
експертен съвет по устройство на територията на
Община Габрово – приемане на ПУП.
2. Протокол № 9 от 25.06.2012 г. от Общинския
експертен съвет по устройство на територията на
Община Севлиево – приемане на ПУП.
3. Решение № 150 от заседание на Общинския
съвет – гр. Габрово, за съгласуване на ПУП – ПП,
проведено на 5.07.2012 г.
4. Решение № 143 от заседание на Общинския съвет – гр. Севлиево, за съгласуване на
ПУП – ПП, проведено на 27.06.2012 г.
5. Археологически доклад, изготвен от Регионалния исторически музей – Габрово, от 28.06.2012 г.
6. Писмо от РИОСВ – Велико Търново, с № 738
от 9.05.2012 г., че Решение № ВТ-15-ПР/2012 от
РИОСВ –Велико Търново, е влязло в сила.
7. Решение на РИОСВ –Велико Търново, № ВТ15-ПР/2012 за преценяване необходимостта за
извършване на ОВОС.
8. Съгласуване на техническо задание за изготвяне на ПУП от Министерството на културата
№ 0401-295 от 1.06.2012 г.
9. Решение от Министерството на земеделието
и храните, Комисията за земеделски земи № КЗЗ09 от 11.05.2012 г. за промяна предназначението
на земеделски земи за неземеделски нужди – утвърждаване на трасе за проектиране на обекти
в земеделски земи.
10. Становище от Басейнова дирекция, Дунавски район – Плевен, № 1818 от 19.03.2012 г.
11. Разрешение № РРТУ-01-58411 от 24.04.2012 г.
от ОУ – Габрово, за възлагане изработване на
ПУП – парцеларен план.
12. Заповед № РД-02-01-49 от 23.04.2012 г. на
ОУ – Габрово, за одобрение задание за изработване на ПУП – парцеларен план.
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13. Протокол от ОПУ – Габрово, за определяне
на трасе от 19.05.2012 г.
14. Здравно заключение № ДЗК-14-1711 от
14.05.2012 г. за оценка на инвестиционен проект
от РЗИ – Габрово.
15. Становище от „ВиК“ – ООД, Габрово, № PTO
03-3086 от 9.05.2012 г.
16. Становище от „Бяла“ – ЕООД, Севлиево,
№ ВК-05-271 от 15.05.2012 г.
17. Становище от „ВИВАКОМ“ – Велико Търново, № 1871 от 9.05.2012 г.
18. Становище от ЕОН – Варна, № K-EBGG-3004
от 22.05.2012 г.
19. Становище от ЕОН – Варна, № K-EBGG-3007
от 22.05.2012 г.
20. Съгласувателно писмо № 293 от 21.06.2012 г.
от „Напоителни системи“, клон Среден Дунав, гр.
Плевен.
21. Протокол от проведено обществено обсъждане на ПУП на 4.06. 2012 г. в Община Габрово.
22. Протокол от проведено обществено обсъждане на ПУП на 5.06. 2012 г. в Община Севлиево.
23. Протокол № 3 от заседание на Областния
експертен съвет по устройство на територията, назначен със Заповед № РД-02-01-98 от 29.06.2012 г.
на Областния управител на област Габрово.
След проверка на образуваната преписка е
установено, че са изпълнени условията на Закона
за устройство на територията и изискванията на
специалните нормативни актове.
С оглед изложеното и на основание решение
на Областния експертен съвет по устройство на
територията от 6.07.2012 г. и чл. 129, ал. 3 ЗУТ
нареждам:
Одобрявам подробен устройствен план – парцеларен план за обект: „Газоснабдяване на община Габрово“, подобект: „Главен разпределителен
газопровод извън границите на урбанизираната
територия за газоснабдяване на община Габрово“,
и подобект: „Главен разпределителен газопровод
извън границите на урбанизираната територия за
газоснабдяване на община Габрово (община Сев
лиево)“, с обхват от две общини – община Габрово
и община Севлиево, изработен в мащаб 1:2000 (12
листа), върху имотите от картите на възстановената
собственост и кадастралните карти на землищата,
през които минава трасето на разпределителния
газопровод, с отразени границите и номерата на
поземлените имоти, трасето на разпределителния
газопровод, сервитутните линии на газопровода,
координатно определени върховете (чупки) от
оста на разпределителния газопровод.
Неразделна част от заповедта са графичните
материали на подробния устройствен план – парцеларен план.
Заповедта подлежи на обжалване по реда на
чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен срок от нейното
съобщаване.
Областен управител:
М. Костадинов
6523

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
НА ОБЛАСТ СМОЛЯН
ЗАПОВЕД № АП-03-17-363
от 29 юни 2012 г.
На основание чл. 129, ал. 3 ЗУТ във връзка с
постъпило искане от Бисер Хавальов – ръководител
на КЕЦ „Чепеларе“, „ЕВН България „Електрораз
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пределение“ – АД, с вх. № АК-02-20-762 от 2012 г.
за одобряване на ПУП (парцеларен план) за обект:
„Кабелен ел. провод 20 kV к. к. Пампорово – ВС
„Мечи чал“, преминаващ на територията на гр.
Чепеларе, община Чепеларе, с. Проглед, община
Чепеларе, и с. Стойките, община Смолян, област
Смолян, и решението на Областния експертен
съвет от 15.06.2012 г. одобрявам ПУП (парцеларен план) за обект: „Кабелен ел. провод 20 kV
к.к. Пампорово – ВС „Мечи чал“, преминаващ на
територията на гр. Чепеларе, община Чепеларе, с.
Проглед, община Чепеларе, и с. Стойките, община
Смолян, област Смолян.

6389

Областен управител:
Ст. Стайков

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
НА СОФИЙСКА ОБЛАСТ
ЗАПОВЕД № ЗУТ-5
от 26 юни 2012 г.
На основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията и чл. 129, ал. 3 във връзка с чл. 150,
ал. 1 и ал. 2, т. 1 и 2 ЗУТ; одобрено техническо
задание за проектиране по реда на чл. 124, ал. 7
ЗУТ с протокол на ОЕСУТ № 1 от 7.02.2012 г.
на Областния експертен съвет по устройство на
територията; заповед на областния управител на
Софийска област № ЗУТ-1 от 20.02.2012 г., издадена на основание чл. 124, ал. 4 . ЗУТ; становище
на МОСВ – РИОСВ – София, изх. № 26-00-7781
от 30.12.2011 г.; разрешително за водовземане
№ 31430005 от 1.10.2008 г. от воден обект, повърхностни води – язовир „Душанци“, и решение № РР-1396 от 11.01.2012 г. за продължаване
срока на действие на разрешително № 31430005
от 1.10.2008 г.; изменение на разрешително за
водоползване от повърхностен воден обект № 0942
от 11.08.2006 г. и решение № 237 от 7.03.2008 г.
за продължаване на разрешително № 0942 от
11.06.2002 г.; продължение на разрешително за
ползване на воден обект за заустване на отпадъчни
води в повърхностни водни обекти № 300265 от
12.02.2004 г. и Решение № 633 от 7.04.2009 г. за
продължаване срока на действие на разрешително
за заустване № 300265 от 12.02.2004 г.; съгласуване
изх. № ТО 120 от 13.03.2012 г. на „ВиК“ –ЕООД,
Софийска област; съгласуване изх. № СФОПМО-259 от 19.03.2012 г. на „Електроенергиен
системен оператор“ – ЕАД; здравно заключение,
изх. № 84 от 19.03.2012 г.на Регионалната здравна
инспекция – Софийска област; съгласуване на техническо задание за проектиране от РДГ – София,
за ПИ № 80011.053.126 – горски фонд; съгласуване с протокол № 01 от 3.05.2012 г. на Община
Чавдар; съгласуване с протокол от 17.05.2012 г.
на Община Челопеч; съгласуване на ПУП – ИПЗ
и ПЗ (подробен устройствен план – изменение
на план за застрояване и план за регулация)
с протокол № 4 от 20.06.2012 г. на Областния
експертен съвет по устройство на територията и
искане вх. № 30.00-197 от 15.06.2012 г. на „Челопеч
майнинг“ – ЕАД, нареждам:
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Одобрявам ПУП – ИПЗ и ПР (подробен устройствен план – изменение на план за застрояване и
план за регулация) за ПИ № 800323.76.44 площ
715 042 м 2 , урбанизирана територия – за хвостохранилище в м. Бревене, землището на с. Челопеч, община Челопеч, ПИ № 80011.44.106 с площ
365 724 м 2 , урбанизирана територия – за хвостохранилище; ПИ № 80011.44.107 с площ 12 195 м 2 ,
урбанизирана територия – за хвостохранилище;
ПИ № 80011.053.093 с площ 3200 м 2 – земеделски
фонд с отреждане за хвостохранилище, и ПИ
№ 80011.053.126 с площ 40 000 м 2 – горски фонд
с отреждане за хвостохранилище, намиращи се
в м. Тракан, землището на с. Чавдар, община
Чавдар, Софийска област, за които е отредено
УПИ-I 800323.76.44; 80011.44.106; 80011.44.107;
80011.053.093; 80011.053.126, в квартал 1, за разширение на съществуващото хвостохранилище
„Челопеч“ на фирма „Челопеч Майнинг“ – ЕАД,
п ри следни те уст ройст вени показатели: устройствена зона – Чисто производствена (Пч);
плътност(процент) на застрояване (П застр.) – до
80 %; интензивност на застрояване (Кинт.) до 2,5;
озеленена площ (Позел.) – мин. 20 %, съгласно
одобрените графични и текстови части на документацията, представляващи неразделна част
от заповедта.
Заповедта подлежи на обжалване пред Административния съд – София област, в 30-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
съгласно чл. 218, ал. 1 ЗУТ.

6417

Областен управител:
Кр. Живков
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РЕШЕНИЕ № 147
от 31 май 2012 г.
На основание чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 134,
ал. 2, т. 6, чл. 59, ал. 1 и чл. 60 ЗУТ, заявление с
вx. № 94-Н-21 от 13.01.2012 г., Заповед № РД-25838 от 2.06.2011 г. за разрешаване изработването
на ПУП, Решение № 2, т. 1, от 29.03.2012 г. за
утвърждаване площадка за проектиране от комисията по чл. 17, ал. 1, т. 1 ЗОЗЗ и становище на
ОбЕСУТ по т. 3 от протокол № 3 от 17.01.2012 г.
Общинският съвет – гр. Шумен, реши:
Одобрява проект за подробен устройствен
план – план за застрояване съгласно чл. 110, ал. 1,
т. 3 ЗУТ за имот с идентификатор 83510.677.113 по
кадастралната карта на гр. Шумен в местността
„Порек“ при следните условия:
С плана за застрояване се определя застрояване
за имота със следните показатели: Устройствена
зона – „Жм“, предназначение на имота съгласно
чл. 8, т. 1 ЗУТ – „Жилищно строителство“; начин
на застрояване съгласно чл. 21, ал. 1 – свободно,
характер на застрояване съгласно чл. 23, ал. l – ниско, с максимална височина Н≤7 м.
Одобрява се П У П – план за застрояване
по приложената скица, изведена с № 245 от
25.04.2012 г., план-схема за озеленяване по приложената скица, изведена с № 246 от 25.04.2012 г.
На основание чл. 213 и чл. 215, ал. l и 4 ЗУТ
решението може да бъде обжалвано по законосъобразност в 30-дневен срок от обнародването
му в „Държавен вестник“ чрез Община Шумен
пред Административния съд – Шумен.
Председател:
Г. Колев
6527

ОБЩИНА ШУМЕН
РЕШЕНИЕ № 146
от 31 май 2012 г.
На основание чл. 129, ал. 1 във връзка с
чл. 134, ал. 1, т. 2, чл. 59, ал. 1 и чл. 60 ЗУТ, заявление с вх. № 08-00-54 от 21.02.2011 г., Заповед
№ РД-25-296 от 24.02.2011 г. на кмета на общината
за разрешаване на ПУП, Решение № КЗЗ-07,
т. 16, от 10.04.2012 г. за утвърждаване трасе за
проектиране от комисията по чл. 17, ал. 1, т. 1
ЗОЗЗ и становище на ОбЕСУТ по т. 2 от протокол № 18 от 15.05.2011 г. Общинският съвет – гр.
Шумен, реши:
Одобрява специализирани план-схеми по чл. 108
ЗУТ за участъците в урбанизираната територия и
подробни устройствени планове – парцеларни планове съгласно чл. 110, ал. 1, т. 5 ЗУТ за участъците
извън урбанизираната територия на гр. Шумен за
обект: „Подобряване на водния цикъл на гр. Шумен – ІІ етап“ по приложените проекти.
На основание чл. 213 и чл. 215, ал. l и 4 ЗУТ
решението може да бъде обжалвано по законосъобразност в 14-дневен срок от обнародването
му в „Държавен вестник“ чрез Община Шумен
пред Административния съд – Шумен.

6526
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Председател:
Г. Колев

РЕШЕНИЕ № 148
от 31 май 2012 г.
На основание чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 134,
ал. 2, т. 6, чл. 59, ал. 1 и чл. 60 ЗУТ, заявление с вx.
№ 94-В-460 от 18.11.2012 г., Заповед № РД-25-1273
от 15.08.2011 г. за разрешаване изработването на
ПУП, Решение № КЗЗ-04, т. 68, от 1.03.2012 г. за
утвърждаване площадка за проектиране от комисията по чл. 17, ал. 1, т. 1 ЗОЗЗ и становище на
ОбЕСУТ по т. 3 от протокол № 45 от 22.11.2011 г.
Общинският съвет – гр. Шумен, реши:
Одобрява проект за подробен устройствен
план – план за застрояване съгласно чл. 110, ал. 1,
т. 3 ЗУТ за имот с идентификатор 83510.653.82 по
кадастралната карта на гр. Шумен в местността
Под манастира при следните условия:
С плана за застрояване се определя застрояване
за имота със следните показатели: Устройствена
зона – „Жм“, предназначение на имота съгласно
чл. 8, т. 1 ЗУТ – „Жилищно строителство“, начин
на застрояване съгласно чл. 21, ал. 1 – свободно,
характер на застрояване съгласно чл. 23, ал. l – ниско, с максимална височина Н≤7 м.
Одобрява се ПУП – план за застрояване и
схема за озеленяване по приложената скица,
изведена с № 244 от 25.04.2012 г.
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На основание чл. 213 и чл. 215, ал. l и 4 ЗУТ
решението може да бъде обжалвано по законосъобразност в 30-дневен срок от обнародването
му в „Държавен вестник“ чрез Община Шумен
пред Административния съд – Шумен.

6528

Председател:
Г. Колев

РЕШЕНИЕ № 149
от 31 май 2012 г.
На основание чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 134,
ал. 2, т. 6, чл. 59, ал. 1 и чл. 60 ЗУТ, заявление с вx.
№ 39-00-56 от 16.12.2011 г., Заповед № РД-25-1827
от 25.11.2011 г. за разрешаване изработването на
ПУП, Решение № КЗЗ-06, т. 24, от 22.03.2012 г. за
утвърждаване площадка за проектиране от комисията по чл. 17, ал. 1, т. 1 ЗОЗЗ и становище на
ОбЕСУТ по т. 10 от протокол № 8 от 1.03.2012 г.
Общинският съвет – гр. Шумен, реши:
Одобрява проект за подробен устройствен
план – план за застрояване съгласно чл. 110, ал. 1,
т. 3 ЗУТ за имот с идентификатор 83510.571.17 по
кадастралната карта на гр. Шумен в местността
Чернювец при следните условия:
С плана за застрояване се определя застрояване
за имота със следните показатели: Устройствена
зона – „Пп“, предназначение на имота съгласно
чл. 8, т. 1 ЗУТ – „Торова площадка за кравеферма с капацитет – 240 бр.“, начин на застрояване
съгласно чл. 21, ал. 1 – свободно; характер на
застрояване съгласно чл. 23, ал. l – ниско.
Одобрява се ПУП – план за застрояване и
схема за озеленяване по приложената скица,
изведена с № 243 от 25.04.2012 г.,
На основание чл. 213 и чл. 215, ал. l и 4 ЗУТ
решението може да бъде обжалвано по законосъобразност в 30-дневен срок от обнародването
му в „Държавен вестник“ чрез Община Шумен
пред Административния съд – Шумен.

6529

Председател:
Г. Колев

РЕШЕНИЕ № 150
от 31 май 2012 г.
На основание чл. 129, ал. 2 във връзка с чл. 134,
ал. 2, т. 6 ЗУТ, чл. 2, ал. 6 от Наредбата за реда
за придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество, заявление вх. № 94-К-330
от 16.11.2011 г., Заповед за допускане изменение на
ПУП № РД-25-1590 от 4.10.2011 г. и становище на
ОбЕСУТ по т. 13 на протокол № 6 от 14.02.2012 г.
Общинският съвет – гр. Шумен, реши:
Одобрява проект за изменение на подробен
устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) по чл. 110, ал. 1, т. 1 ЗУТ за
част от УПИ ІІ – „Индивидуално комплексно
жилищно строителство“ от кв. 564 по плана на
гр. Шумен при следните условия:
С плана за регулация се променя северната
регулационна граница на улична отсечка от осова
точка 389 до осова точка 380, като се премества
в южна посока. Образува се нов УПИ V-411 в
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кв. 564 за сметка на УПИ ІІ, който включва
имот с идентификатор 83510.659.411 и придаваемо общинско място от юг към лицето към ул.
Стара планина и от север към дъното на имота.
С плана за застрояване се определя застрояване
за новообразувания УПИ V-411 със следните
показатели: Устройствена зона – „Жм“, начин
на застрояване – определя се свързано с УПИ
ІІ от запад, характер на застрояване – определя
се ниско с Н до 10 м.
Одобряват се:
ПУП – ПР съгласно корекциите с кафяви и
зелени линии, надписи и щрихи по приложената
скица с № 73 от 6.02.2012 г.;
ПУП – ПЗ по приложената скица с червен
цвят с № 74 от 6.02.2012 г.;
схема на озеленяването по приложената скица
с № 75 от 6.02.2012 г.
На основание чл. 213 и чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ
решението може да бъде обжалвано по законосъобразност в 14-дневен срок от съобщаването
на заинтересованите лица чрез Община Шумен
пред Административния съд – Шумен.

6530

Председател:
Г. Колев

РЕШЕНИЕ № 154
от 31 май 2012 г.
На основание чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 134,
ал. 1, т. 2, чл. 59, ал. 1 и чл. 60 ЗУТ, заявление с
вx. № 08-00-30 от 23.01.2012 г., Заповед № РД-25-185
от 3.02.2011 г. за разрешаване изработването на
ПУП, Решение № КЗЗ-07, т. 16, от 10.04.2012 г. за
утвърждаване площадка за проектиране от комисията по чл. 17, ал. 1, т. 1 ЗОЗЗ и становище на
ОбЕСУТ по т. 2 от протокол № 18 от 15.05.2012 г.
Общинският съвет – гр. Шумен, реши:
Одобрява проект за подробен устройствен
план – план за застрояване съгласно чл. 110,
ал. 1, т. 3 ЗУТ за част от имот с идентификатор
83510.37.52 по кадастралната карта на гр. Шумен в
местността Стража за „Канална помпена станция
№ 1“ към обект: „Подобряване на водния цикъл
на гр. Шумен – ІІ етап“, при следните условия:
С плана за застрояване се определя застрояване за частта от имота, отредена за „Канална
помпена станция № 1“, със следните показатели:
Устройствена зона – „Техническа инфраструктура“, предназначение на имота съгласно чл. 8,
т. 1 ЗУТ – „Канална помпена станция“, начин
на застрояване съгласно чл. 21, ал. 1 – свободно; характер на застрояване съгласно чл. 23,
ал. l – ниско.
Одобрява се П У П – план за застрояване
по приложената скица, изведена с № 285 от
15.05.2012 г., и схема за озеленяване по приложената скица, изведена с № 286 от 15.05.2012 г.
На основание чл. 213 и чл. 215, ал. l и 4 ЗУТ
решението може да бъде обжалвано по законосъобразност в 14-дневен срок от обнародването
му в „Държавен вестник“ чрез Община Шумен
пред Административния съд – Шумен.

6531

Председател:
Г. Колев
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РЕШЕНИЕ № 155
от 31 май 2012 г.
На основание чл. 129, ал. 1 във връзка с
чл. 134, ал. 1, т. 2 ЗУТ, заявление с вх. № 08-00-35
от 25.01.2012 г., Заповед № РД-25-279 от 22.02.2012 г.
за допускане изменение на ПУП и становище на
ОбЕСУТ по т. 1 от протокол № 18 от 15.05.2012 г.
Общинският съвет – гр. Шумен, реши:
Одобрява проект за подробен устройствен
план – план за улична регулация и план за регулация съгласно чл. 110, ал. 1, т. 2 ЗУТ за части
от квартали 294, 294а, 330а, 444в и 484 по плана
за регулация на гр. Шумен при следните условия:
С плана за улична регулация се променя
уличната регулация в кръстовището между бул.
Ришки проход и ул. Владайско въстание, като
кръгът се променя от 23,50 м на 20 м и се измества ексцентрично в югозападно направление.
С плана за регулация се променя частично
регулацията на квартали 294, 294а, 330а, 444в и 484
по плана за регулация на гр. Шумен във връзка
с реконструкцията на кръстовището.
Одобряват се: ПУП – план за улична регулация и план за регулация съгласно измененията с
кафяви и зелени линии, щрихи и надписи по приложената скица, изведена с № 278 от 14.05.2012 г.
На основание чл. 213 и чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ
решението може да бъде обжалвано по законосъобразност в 14-дневен срок от обнародването
му в „Държавен вестник“ чрез Община Шумен
пред Административния съд – Шумен.

6532

Председател:
Г. Колев

РЕШЕНИЕ № 177
от 28 юни 2012 г.
На основание чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 134,
ал. 1, т. 2, чл. 59, ал. 1 и чл. 60 ЗУТ, заявление с
вх. № 08-00-65 от 15.03.2012 г., Заповед № РД-25404 от 15.03.2012 г. на кмета на Община Шумен
за разрешаване изработване на ПУП, Решение
№ КЗЗ-09, т. 18.1 и 18.2, от 11.05.2012 г. за утвърждаване трасета за проектиране от комисията по
чл. 17, ал. 1, т. 1 ЗОЗЗ и становище на ОбЕСУТ
по т. 1 от протокол № 21 от 12.06.2012 г. Общинският съвет – гр. Шумен, реши:
Одобрява специа лизирана план-схема по
чл. 108, ал. 2 ЗУТ за участъците в урбанизираната
територия за „Захранващ водопровод за „Канална
помпена станция Дивдядово“ и ПУП – парцеларен план по чл. 110, ал. 1, т. 5 ЗУТ за участъците
извън урбанизираната територия за „Обслужващ
път до „Канална помпена станция Дивдядово“
и „Захранващ водопровод за „Канална помпена
станция Дивдядово“ по проекта „Подобряване на
водния цикъл на гр. Шумен – ІІ етап“ по приложения чертеж, изведен с изх. № 317 от 8.06.2012 г.
На основание чл. 213 и чл. 215, ал. l и 4 ЗУТ
решението може да бъде обжалвано по законосъобразност в 14-дневен срок от обнародването
му в „Държавен вестник“ чрез Община Шумен
пред Административния съд – Шумен.

6533

Председател:
Г. Колев

ВЕСТНИК
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14. – Министърът на регионалното развитие
и благоустройството на основание чл. 149, ал. 4
и чл. 154, ал. 5 ЗУТ обявява, че е издал Заповед
№ РС-31 от 27.06.2012 г. за допълване на Разрешение за строеж № РС-38 от 2.08.2011 г. на Агенция
„Пътна инфраструктура“ за обект „АМ „Марица“
ЛОТ 1, участък „Оризово – Димитровград“ от км
15+440 до км 36+400“ – основно трасе на територията на област Стара Загора и област Хасково
в частта на изместване на линейна техническа
инфраструктура и селскостопански пътища, както
и големи съоръжения в обхвата на действащия подробен устройствен план – парцеларeн план, одобрен със Заповед № РД-02-14-1017 от 12.04.2012 г.,
както следва: 1. Землище с. Зетьово: реконструкция
на ЕЛ-20 kV при км 15+580; реконструкция на
водопровод ∅ 500 при км 15+510; реконструкция
на тръбопровод Т-1 ∅ 315 мм PVC при км 16+600;
селскостопански надлез на км 18+120; 2. Землище
с. Златна ливада: реконструкция на ЕЛ-20 kV при
км 20+230; реконструкция на ЕЛ-20 kV при км
20+420; нов водопровод ∅ 250 при км 20+210: 3.
Землище с. Ябълково: реконструкция на ЕЛ-20 kV
„Водно стопанство“ при км 25+074; реконструкция на ЕЛ-20 kV „Ябълково“ при км 26+400;
реконструкция на ЕЛ-20 kV „Помпени станции“
при км 27+260; реконструкция на ЕЛ-20 kV „Технологични води“ при км 27+880; реконструкция
на ЕЛ-20 kV при км 27+900; реконструкция на
ЕЛ-20 kV „Технологични води“ при км 28+000;
реконструкция на ЕЛ-20 kV „Кариери“ при км
28+080; реконструкция на водопровод ∅ 475 при
км 26+240; реконструкция на водопровод ∅ 546
при км 26+700; реконструкция на водопровод
∅ 150 при км 27+785; стоманен тръбопровод при
км 28+500; тръбопровод 16-ВТ-2 при км 28+800;
тръбопровод I-РТ-16 ∅ 350 PVC при км 28+980;
тръбопровод I-РТ-15 ∅ 250 PVC при км 29+820;
селскостопански надлез на км 26+000; 4. Землище
с. Крум: пресичане на т.т. кабел при км 31+920;
реконструкция на т.т. кабел при км 32+103; реконструкция на тръбопровод Т-1 ∅ 600 мм и Т-2
∅ 200мм при км 31+200; селскостопански надлез
на км 31+360; 5. Землище с. Добрич: реконструкция
на ЕЛ-20 kV при км 32+600; тръбопровод I-PT-6
∅ 600 мм и 6-ВТ-14 ∅ 315 мм PVC при км 33+060;
тръбопровод 5-PT-14 при км 34+500; тръбопровод
14-BT-2 ∅ 200 PVC при км 35+320; селскостопански
надлез на км 32+900; селскостопански надлез на
км 34+485; селскостопански надлез на км 35+600,
с допуснато предварително изпълнение по реда
на чл. 60, ал. 1 АПК. 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, а
по отношение на чл. 60 АПК – в 3-дневен срок
от съобщаването му.
6542
14а. – Министърът на регионалното разви
тие и благоустройството на основание чл. 149,
ал. 4 и чл. 154, ал. 5 ЗУТ обявява, че е издал
Заповед № РС-30 от 27.06.2012 г. за допълване на
Разрешение за строеж № РС-54 от 30.09.2011 г.
на Агенция „Пътна инфраструктура“ за обект
„АМ „МАРИЦА“ ЛОТ 1, участък „Оризово – Димитровград“, от км 5+100 до км 15+440“ – ос-
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новно трасе в частта на изместване на линейна
техническа инфраструктура и селскостопански
пътища в обхвата на действащия подробен устройствен план – парцеларeн план, одобрен със
Заповед № РД-02-14-1017 от 12.04.2012 г., както
следва: 1. Землище на гр. Чирпан: реконструкция
на ЕЛ-20 kV „Добри дол“ при км 9+900 до км
10+220; 2. Землище на с. Зетьово: реконструкция на ЕЛ-20 kV при км 15+420, с допуснато
предварително изпълнение по реда на чл. 60,
ал. 1 АПК. На основание чл. 149, ал. 4 ЗУ Т
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, а
по отношение на чл. 60 АПК – в 3-дневен срок
от съобщаването му.
6541
14б. – Министърът на регионалното развитие
и благоустройството на основание чл. 149, ал. 4
и чл. 154, ал. 5 ЗУТ обявява, че е издал на Агенция „Пътна инфраструктура“ Заповед № РС-29 от
27.06.2012 г. за допълване на Разрешение за строеж
№ РС-36 от 25.07.2011 г. за обект „АМ „Марица“
ЛОТ 2, участък „Димитровград – Харманли“ от
км 36+400 до км 70+620“ – основно трасе относно: 1. надлез при км 55+720; 2. надлез при км
60+201; 3. надлез при км 65+680; 4. надлез над
жп линия „Пловдив – Свиленград“ на км 68+197,
с допуснато предварително изпълнение по реда
на чл. 60, ал. 1 АПК. 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 МРРБ, а по отношение на
чл. 60 АПК – в 3-дневен срок от съобщаването му.
6543
9. – С т о п а н с к а т а а к а д е м и я „ Д . А . Це 
нов“ – Свищов, обявява конкурси за: професори
по 05.02.05 финанси, парично обръщение, кредит и
застраховка (финанси) – двама; доцент по 05.02.05
финанси, парично обръщение, кредит и застраховка (финанси) – един; главен асистент по 05.02.18
икономика и управление (индустрия) – един,
всички със срок 2 месеца от датата на обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в
академията, офис „Докторантура и академично
израстване“, тел. 66-362.
6521
224. – Висшето училище по застраховане и
финанси – София (ВУЗФ), обявява конкурс за
заемане на академичната длъжност доцент по
научното направление „Икономика“ (Финанси – парична и фискална политика) със срок 3
месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Справки и документи – във ВУЗФ, София, кв.
Овча купел, ул. Гусла 1, дирекция „Учебна дейност“, тел. 4015813, 4015812, 4015811.
6462
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45. – Институтът по отбрана – Министерство
на отбраната, обявява конкурс за академична
длъжност „доцент“ за цивилен служител в област
на висшето образование „Технически науки“, професионално направления 5.2. „Електротехника,
електроника и автоматика“ по научната специалност „Автоматизирани системи за обработка
на информация и управление“ (02.21.07) – един,
със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. За дата на подаване на документите
от кандидатите се счита датата на завеждането
им в регистратурата на Института по отбрана.
Упражняването на длъжността, за която е обявен
конкурсът, изисква ниво за достъп до класифицирана информация „Секретно“. Кандидатите,
които отговарят на предварително обявените
условия на конкурса, подават допълнително съгласие за проучване по чл. 45 от Закона за защита
на класифицираната информация. Документи и
справки – София, бул. Тотлебен 34, тел.: 02/92
21845, 02/92 21805, 02/92 21812.
6506
22. – Бургаският свободен университет обявява
конкурс по чл. 67, ал. 1, т. 1 КТ за заемане на
академичната длъжност доцент по професионално направление 3.8. Икономика (инвестиции в
човешки капитал и икономически растеж) със
срок 3 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Документи – в университета, Бургас,
ул. Сан Стефано 62, стая 206, тел. 056/900-486.
6570
17. – Университет „Проф. д-р Асен Злата
ров“ – Бургас, обявява конкурси за: професори
по: професионално направление 2.1. Филология,
научна специалност 05.04.18 Славянски езици
(съвременен руски език) – един; професионално направление 4.2. Химически науки, научна
специалност 01.01.13 Математическо моделиране
и приложение на математиката в химическите науки – един; професионално направление
5.10. Химични технологии, научна специалност
02.10.23 Технология на природните и синтетичните горива – един; доценти по: професионално
направление 3.9. Туризъм, научна специалност
05.02.24 Организация и управление извън сферата на материа лното производство – един;
професионално направление 4.2. Химически
науки, научна специалност 01.05.03 Органична
химия – един; професионално направление 4.2.
Химически науки, научна специалност 01.05.02
Неорганична химия – един, всички със срок 2
месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Документи – в ректората, к/с Славейков, бул.
Проф. Якимов 1, стая 214, тел. 056 858 210.
6423
72. – ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ – Варна, обявява конкурси за докторантури за офицери от
Министерството на отбраната (МО) и цивилни
лица от и извън системата на МО за учебната
2013 г., както следва:
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Научна специалност

Брой
обучаеми

02.03.04

Технология и организация на корабостроенето и кораборемонта

2

задочна

цивилен служител от
МО или цивилен гражданин извън МО

02.03.04

Технология и организация на корабостроенето и кораборемонта

1

задочна

офицер

02.03.05

Корабни силови уредби, машини и механизми

4

задочна

цивилен служител от
МО или цивилен гражданин извън МО

02.04.15

Електроснабдяване и електрообзавеждане
на кораба

2

задочна

цивилен служител от
МО или цивилен гражданин извън МО

02.14.12

Управление на кораби и корабоводене

1

задочна

офицер от ВМС, цивилен служител от МО
или цивилен гражданин
извън МО

02.14.12

Управление на кораби и корабоводене

1

задочна

офицер

02.14.14

Експлоатация на водния транспорт, морските и речните пристанища

2

задочна

цивилен служител от
МО или цивилен гражданин извън МО

05.06.11

Военна психология

1

задочна

цивилен служител от
МО или цивилен гражданин извън МО

05.12.01

Организация и управление на въоръжените сили

4

задочна

офицер

Предлаганите за разработване научни проблеми и документите за кандидатстване в конкурсите са публикувани в официалния сайт на
ВВМУ: www.naval-acad.bg. Срок за подаване на
документите – във ВВМУ до 10.09.2012 г. За справки: www.naval-acad.bg; conference@naval-acad.bg,
тел. 052/552243; 552242, 552240; 552230.
6482
56. – Икономическият университет – Варна,
на основание чл. 3, ал. 1 от Закона за развитието
на академичния състав в Република България
обявява конкурси за заемане на академични
длъжности за доценти в област на висшето образование 3. Социални, стопански и правни науки
по професионално направление 3.8. Икономика:
научна специалност „Икономика и управление“
(строителство) – един, за нуждите на катедра
„Икономика и управление на строителството“;
научна специалност „Политическа икономия“
(Обща икономическа теория) – един, за нуждите
на катедра „Обща икономическа теория“, двата
със срок 3 месеца; научна специалност „Икономика и управление“ (Селско стопанство) – двама,
за нуждите на катедра „Аграрна икономика“ със
срок 3 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Документи – в отдел „НИДД“, стая
503, тел. 052/660-295.
6571
76. – Медицинският университет – Плевен,
обявява конкурси за: професор по 03.01.45 акушерство и гинекология – един в катедра „Акушерски грижи“ за нуждите на Клиниката по
онкогинекология на „УМБАЛ“ – ЕАД, Плевен;
доценти по: 03.01.20 психиатрия – един в катедра „Психиатрия и медицинска психология“

Докторантура

Обучаем

за нуждите на Трета психиатрична клиника за
лечение на зависимости и коморбидни психични
разстройства на „УМБАЛ“ – ЕАД, Плевен; 03.01.27
имунопатология и алергология – един в сектор
„Клинична имунология и алергология“ за нуждите на Отделението по клинична алергология
на „УМБАЛ“ – ЕАД, Плевен; 03.01.40 ортопедия
и травматология – един в едноименната катедра
за нуждите на Клиниката по ортопедия и травматология на „УМБАЛ“ – ЕАД, Плевен, всички
със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Справки и документи – Медицински
у ниверси тет – П левен, ул. К л. Ох ри дск и 1,
ректорат, ет. 1, научен секретар, стая 139, тел.
064/884-172.
6481
64. – Националният археологически институт
с музей на БАН – София, обявява конкурс за
професор по 05.03.12 археология, специалност
2.2 история и археология за нуждите на Секция
за тракийска археология – със срок 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в института, ул. Съборна, 2, тел. 02/988-24-06.
6470
35. – Институтът по зеленчукови култури
„Марица“ – Пловдив, към Селскостопанската
академия – София, обявява конкурс за доцент в
професионално направление 6.1. Растениевъдство,
научна специалност „Селекция и семепроизводство на културните растения“, със срок 2 месеца
от обнародването в „Държавен вестник“. Справки
и документи – в института, Пловдив 4003, ул.
Брезовско шосе 32, тел. 032/952296.
6422
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3. – Община гр. Брезово, област Пловдив,
на основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е
изготвена план-схема за газоснабдяване на гр.
Брезово към ПУП – ПРЗ. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания
по проекта до общинската администрация – гр.
Брезово, в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“.
6353
3. – Областният управител на област с адми
нистративен център Варна на основание чл. 149,
ал. 4 във връзка с чл. 148, ал. 3 ЗУТ съобщава на
заинтересуваните лица, че е издал Строително
разрешение № 58 от 27.06.2012 г. на „Национална
електрическа компания“ – ЕАД, за строеж: „ВЛ
220 kV за разкъсване и присъединяване на съществуващата ВЛ 220 kV „Коларов“ към новата
ОРУ 220 kV на подстанция „Варна“ в землището
на с. Щипско, община Вълчи дол, и землището
на с. Неофит Рилски, община Ветрино, област
Варна. Разрешението за строеж подлежи на обжалване пред Върховния административен съд
в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“.
6436
70. – Община Велико Търново на основание
чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен подробен устройствен план – план за застрояване за
промяна предназначението на земеделската земя
на ПИ № 10447.520.3921 „За жилищни нужди“,
местност Козлуджа, землище на гр. Велико Търново, и парцеларни планове за ел. и ВиК инфраструктурата. Проектът се намира в общинската
администрация, стая 517. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания
по проекта до кмета на общината в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“.
6540
10. – Община Велинград обявява, че на основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ е изработен проект за
подробен устройствен план относно план-схема
за обект: „Подземна кабелна мрежа Велинград
на „Виваком“ – АД. Проектът се намира в отдел „КРЗП“ на Община Велинград, ет. 1, стая
№ 2, и може да се разгледа от заинтересуваните
лица в едномесечен срок от обнародването му в
„Държавен вестник“, както и при несъгласие да
се направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта на основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ.
6488
92. – Община Велинград обявява, че на основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ е изработен проект
за подробен устройствен план относно плансхема за обект: „Подземна кабелна мрежа за
електронни съобщения (аналогова и цифрова
телевизия, телефон и високоскоростен интернет
за Велинград“ с възложител „Телекабел“ – АД.
Проектът се намира в отдел „КРЗП“ на Община
Велинград, ет. 1, стая № 2, и може да се разгледа
от заинтересуваните лица в едномесечен срок от
обнародването му в „Държавен вестник“, както
и при несъгласие да се направят писмени възражения, предложения и искания по проекта на
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ.
6489
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93. – Община Велинград обявява, че на основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ е изработен проект за
подробен устройствен план относно план-схема
за обект: Подземна кабелна мрежа за електронни
съобщения за Велинград на „Булсатком“ – АД.
Проектът се намира в отдел „КРЗП“ на Община
Велинград, ет. 1, стая № 2, и може да се разгледа
от заинтересуваните лица в едномесечен срок от
обнародването му в „Държавен вестник“, както
и при несъгласие да се направят писмени възражения, предложения и искания по проекта.
6490
94. – Община Велинград обявява, че на основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ е изработен проект за
подробен устройствен план относно план-схема
за обект: „Подземна кабелна далекосъобщителна
мрежа за Велинград“ на „Родопи БГ НЕТ“ – ООД.
Проектът се намира в отдел „КРЗП“ на Община
Велинград, ет. 1, стая № 2, и може да се разгледа
от заинтересуваните лица в едномесечен срок от
обнародването му в „Държавен вестник“, както
и при несъгласие да се направят писмени възражения, предложения и искания по проекта.
6491
859. – Община Враца на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
ПУП – парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на
урбанизираните територии – електропровод през
ПИ 91012, ПИ 91011 и ПИ 91015 до ПИ 091020,
местност Говедарника, в землището на с. Лиляче.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересуваните лица могат да се запознаят с
проекта в Община Враца (стая № 1) и да направят
писмени възражения, предложения и искания
по него.
6328
50. – Община Габрово на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен ПУП – ПП
за трасе на довеждащ провод на техническата
инфраструктура канал през ПИ 14218.195.233 по
кадастралната карта на гр. Габрово във връзка с
Рехабилитация на водоснабдителна и рехабилитация/разширение на канализационната мрежа на
гр. Габрово, етап 3 – канализация кв. Беленците.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени
искания и възражения относно схемата и придружаващите я документи до кмета на общината.
6413
47. – Община Костинброд на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава на заинтересованите, че в
общинската администрация е постъпил проект за
изменение на подробния устройствен план – план
за улична регулация на улица от о.т. № 383,
о.т. 382 и о.т. 379 по плана на гр. Костинброд
(част от ул. Валери Чакалов), с което се изменя
и планът за регулация за урегулирани поземлени
имоти № І-1774, ІІ-1775 и ІІІ-1776 в квартал 93 и
урегулирани поземлени имоти № І-1796, ІІ-1797,
ІІІ-1800 и ІV-1801 в квартал 94, изработен съгласно Решение № 121 от 27.04.2012 г. на общинския
съвет. Проектът е изложен във входното фоайе на
таблото за съобщения в сградата на общинската
администрация – Костинброд, ул. Охрид 1. На
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основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересованите
лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта до кмета
на Община Костинброд в едномесечен срок от
обнародването в „Държавен вестник“.
6437
9. – Община Кресна на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица, че
са изработени следните подробни устройствени
планове: 1. ПУП – ПРЗ за ПИ № 012002, м. Джалевото, землище гр. Кресна, община Кресна, с
площ 1,005 дка, на възложител „Ем – Ви“ – ООД,
Кресна, ЕИК 101558482, собственост съгласно
н.а. № 4/19.01.2007 г., том І, рег. № 181, дело
№ 4, вписан в Службата по вписванията – гр.
Сандански, вх. рег. № 50 от 19.01.2007 г., акт
№ 35, том І, дело № 37/2007, с цел промяна на
предназначението му от „Нива“ в УПИ с основно
предназначение – „Об“, и конкретно предназначение на имота: „За търговски комплекс – магазин за авточасти и автоаксесоари, магазин за
пакетирани хранителни стоки, снек-бар, паркинг
и автомивка“; 2. ПУП – ПП за елемент на техническата инфраструктура извън границите на
урбанизираната територия за осигуряване на
транспортен достъп до ПИ № 012002 през ПИ
№ 012012, м. Джалевото, землище гр. Кресна,
НТП „Пасище – мера“ – публична собственост
на Община Кресна, с площ 114 кв. м съгласно
предварително съгласие на преминаването, взето
с Решение № 175 по протокол № 11 от 14.06.2012 г.
на ОбС – гр. Кресна. В едномесечен срок от
обнародването в „Държавен вестник“ на обявлението заинтересуваните лица могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проектите за подробни устройствени планове до
ОбА – Кресна, на основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ.
6492
14. – Община Никопол на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица,
че е израбо т ен П У П – парцеларен п ла н за
обект: Реконструкция и рехабилитация на път
PVN 2122 (ІІІ-304, Бацова махала – Новачене),
Санадиново – Граница (община Никопол – Белене) – Петокладенци – Граница (община Белене – Левски) – Стежерово (Път ІІІ-3002), участък
от км 0+000 до км 12+360. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат
да направят писмени възражения по проекта до
общинската администрация.
6560
3. – Община Нова Загора на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект на
ПУП – парцеларен план за обект: „Допълнително
проектиране и строителство на АМ „Тракия“,
участък ЛОТ 3, Нова Загора – Ямбол от км 241
+ 900 до км 277 + 597 – реконструкция на инженерни мрежи, землището на с. Полско Пъдарево,
община Нова Загора“. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица
могат да се запознаят с проекта в отдел „КРВП“
на Община Нова Загора и да направят писмени
възражения, предложения и искания до общинската администрация.
6315
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41. – Община Перник на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица,
че е изработен проект за подробен устройствен
план – план за регулация на част от кв. 1 и 2 по
плана на гр. Перник, кв. Клепало, като: с план
за регулация се изменят уличните регулационни линии на улица с ОТ 13 – ОТ 22, които се
поставят в съответствие с кадастралната карта
на гр. Перник. Проектът се намира в сградата
на общинската администрация, Перник, пл. Св.
Иван Рилски 1А, ет. 12, стая 6, сл. тел.: 076/684260. В едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ на основание чл. 128, ал. 5
ЗУТ заинтересуваните могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация.
6438
4. – Община гр. Пещера, област Пазарджик,
на основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е
изработен проект за ЧИ на ПУП – ПР, с който
се предвижда част от улица между о.т. 299 и о.т.
301а, в размер 97 кв. м да се присъедини към УПИ
VІІ-839, кв. 31 по ПУП на гр. Пещера, улици с о.т.
301а – 301б и 301а – 301 стават улици-тупик и 55
кв. м от имот с пл. № 839 да премине за оформяне
на тротоарна площ към новообразуваните улицитупик, между кв. 31, 30а и 30в. Проектът за ЧИ
на ПУП – ПР е внесен за одобряване с искане с
вх. № РД И-694-1 от 18.06.2012 г. и е изложен за
разглеждане в стая 11, ет. 1, сградата на Община
Пещера, ул. Дойранска епопея 17. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите
лица могат да направят писмени възражения по
проекта до общинската администрация, гр. Пещера.
6439
3. – Областният управител на област Плов
див на основание чл. 149, ал. 4 и чл. 148, ал. 3
ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица, че е
издадено Разрешение за строеж № РЗШ-01-4 от
28.06.2012 г. на възложителя – Агенция „Пътна
инфраструктура“, с идент. № 000695089 и адрес:
София 1000, бул. Македония 3, да извърши строително-монтажни работи съгласно одобрения на
20.04.2012 г. технически инвестиционен проект за
обект: „Пътна варианта и мост над р. Стряма на
път ІІ-56 „Брезово – Пловдив“ при км 84+540“,
преминаващ през териториите на общините
Раковски и „Марица“, област Пловдив. Разрешението за строеж може да бъде обжалвано от
заинтересуваните лица чрез областния управител
на област Пловдив пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването в
„Държавен вестник“.
6355
24. – Община Пловдив на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица
по чл. 131 ЗУТ, че е изработен проект за изменение на подробен устройствен план – план за
регулация и застрояване за УПИ хълм „Васил
Коларов“ (Данов хълм), кв. 65 по плана на Централна градска част, с устройствени зони и схеми:
регулация, вертикална планировка, електро-, В и
К, пътна, геология и правила и нормативи, район
„Централен“, Пловдив – предварителен проект.
Проектът е изложен за запознаване в районната
администрация, район „Централен“ на Община
Пловдив. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в
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едномесечен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересуваните
лица по чл. 131 ЗУТ могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до Община Пловдив чрез район „Централен“.
6465
18. – Община „Родопи“, област Плавдив, на
основание чл. 128, ал. 2, изречение трето ЗУТ
съобщава на заинтересуваните лица, че в община „Родопи“, област Пловдив, е постъпил за
разглеждане и одобряване проект във връзка с
реализиране на обект: Газоснабдяване на Община
„Родопи“ – Пловдив, план-схема за газификация на с. Крумово и с. Ягодово. В едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
на обявлението заинтересуваните лица могат да
направят писмени възражения, предложения и
искания по посочените проекти за ПУП – ПП
до общинската администрация на основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ.
6466
7. – Община Първомай на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен ПУП – парцеларен план за обект: АМ „Марица“ Лот 1
Оризово – Димитровград, от км 5+000 до км
36+400 – изместване на път ІІ-66 Чирпан – Стара Загора и надлез над АМ „Марица“ при км
5+028, за землището на с. Градина. Плановете са
изложени в общинската администрация – Първомай, стая № 107. На основание чл. 128, ал. 5
ЗУТ заинтересованите лица могат да подават
писмени възражения по проекта в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ в
общинската администрация – Първомай.
6539
9. – Община Сандански на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен подробен устройствен план – парцеларен план за елементите
на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за „Трасе на
външно ел. захранване 20 kV“ за захранване на
обект: „Къща за гости“ в урегулиран поземлен
имот (УПИ) 015002 (ПИ с идентификатор по
КК: 65334.15.2), местност Смилово, землището
на гр. Сандански, област Благоевград. Трасето
на кабел 20 kV започва от съществуващо жере на
магистрален ЕП 20 kV „Бистрица“ в ПИ с идентификатор по КК: 65334.226.566 – пасище, мера, м.
Манастирчето, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, преминава
през ПИ с идентификатор: 65334.15.8 – нива, м.
Смилово, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ; 65334.15.10 – пасище, мера, м. Смилово, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ,
ползвател – Община Сандански, и достига до
ПИ с идентификатор: 65334.15.2 (УПИ 015002),
м. Смилово – частна собственост, урбанизирана,
на Симо Николов Симеонов. Планът е изложен
в сградата на общината, стая № 3, ет. 4. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация.
6440
3. – Община Сливен на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
ПУП – парцеларен план за обекти на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за обект: „Допълнително
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проектиране и строителство на АМ „Тракия“,
ЛОТ 3, участък Нова Загора – Ямбол от км
241+900 до км 277+597 – реконструкция на инженерни мрежи в землищата на с. Скобелево и
гр. Кермен, община Сливен“. Проектът е изложен в общината, стая 35. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица
могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската
администрация.
6396
5. – Община гр. Созопол (ЕКАТТЕ 67800), област Бургас, на основание чл. 28б, ал. 4 ППЗСПЗЗ
съобщава, че с протокол на комисията по чл. 28б,
ал. 2 ППЗСПЗЗ от 14.06.2012 г. е изменен и допълнен действащият план на новообразуваните
имоти на зоната по § 4, землище с. Крушевец,
община Созопол, одобрен със Заповед № РД-09-302
от 14.07.2004 г. на областния управител на област
Бургас, относно новообразуван имот № 135.200 с
площ 3027 кв. м по плана на новоо бразуваните
имоти на зоната по § 4, землище с. Крушевец,
община Созопол, като се обособяват 2 нови
новообразувани имота, както следва: новообразуван имот № 135.200 с площ 2427 кв. м, като в
регистъра към плана на новообразуваните имоти
се записва на н-ци на Стоян Димитров Вълчев;
новообразуван имот № 135.222 с площ 600 кв. м,
като в регистъра към плана на новообразуваните
имоти се записва на Минка Маврова Шапкова
съгласно н. а. № 62, т. V, д. № 01793/1996 г. На
основание чл. 28б, ал. 5 ППЗСПЗЗ в едномесечен
срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересованите страни могат
да подават писмени искания и възражения по
плановете и придружаващата ги документация
до кмета на Община Созопол.
6317
42. – Община Сопот на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план – парцеларен план
(ПП) за обект: Оптично кабелно захранване на
базова станция на „Виваком“ на сграда на ВМЗ,
ул. Иван Вазов 1, Сопот. Трасето преминава през
ПИ 68080.130.528 – местен път, ПИ 68080.503.9003;
ПИ 68080.503.9146; ПИ 68080.503.9162 – второстепенна улица, публична общинска собственост,
и ПИ 68080.504.82 – друг вид озеленени площи,
държавна частна собственост, с обща дължина
547 л. м. Изготвеният ПУП – ПП е изложен за
разглеждане в стая 13 в сградата на общинската
администрация. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ
в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите страни могат да
направят писмени възражения, предложения и
искания по проекта до Община Сопот.
6467
97. – Областният управител на Софийска
област на основание чл. 148, ал. 3, чл. 149, ал. 4
във връзка с чл. 142, ал. 1, чл. 143, ал. 1, т. 1 и 2
и ал. 2 и чл. 152, ал. 1 ЗУТ, комплексен доклад за
оценка на съответствието на инвестиционен проект със съществените изисквания към строежите,
изготвен от ЕТ „Лира – Агнеса Линева“ – София,
и одобрен работен проект по чл. 145, ал. 2 ЗУТ е
издал Разрешение за строеж № 3 от 26.06.2012 г.
на „Челопеч майнинг“ – ЕАД, за строеж първа
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категория, съгласно чл. 137, ал. 1, т. 1, буква
„д“ ЗУТ „Изграждане на западна контрастена
до кота 618 м“. На основание чл. 149, ал. 4 ЗУТ
разрешението за строеж подлежи на обжалване
пред Административния съд – София област, в
30-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“.
6416
45. – Община Твърдица на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план – парцеларен план за
линейните обекти на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за обект: „Довеждащ колектор, водопровод,
телефонен и ел. кабели до ПСОВ гр. Твърдица,
община Твърдица, и благоустрояване на полски
пътища ПИ с идентификатори 72165.194.847 и
72165.195.847 по КК на гр. Твърдица“, подобект
на обект: „Доизграждане на канализационна
мрежа, изграждане на довеждащ колектор, ПСОВ
и ремонт и реконструкция на водопроводна
мрежа гр. Твърдица“. Изработеният проект е на
разположение всеки работен ден в стая № 21,
ет. 3 в сградата на общината, пл. Свобода 1. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересуваните
лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
до общинската администрация.
6468
46. – Община Твърдица на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план – парцеларен план за
линейните обекти на техническата инфраструктура: „Канализационна мрежа – кв. Козарево – гр.
Твърдица“ извън границите на урбанизираните
територии, подобект на обект: „Доизграждане на
канализационна мрежа, изграждане на довеждащ
колектор, ПСОВ и ремонт и реконструкция на
водопроводна мрежа гр. Твърдица“. Трасето на
канализационната връзка преминава през ПИ
№ 72165.37.9 с НТП нива – частна собственост,
ПИ № 72165.37.10 с НТП нива – частна собственост, ПИ 72165.38.266 – полски път – общинска
собственост, ПИ № 72165.39.3 с НТП нива – неидент., стопанисва общината, ПИ № 72165.39.182
с НТП – други земеделски територии, стопанисвани от Община Твърдица, ПИ № 72165.39.262 с
НТП полски път, собственост на Община Твърдица, ПИ № 72165.68.5 с НТП – нива – частна
собственост, ПИ № 72165.68.10 с НТП – нива,
стоп. от общината, ПИ № 72165.68.264 с НТП
полски път, собственост на Община Твърдица,
ПИ № 72165.362.18 с НТП – нива – частна собственост, ПИ № 72165.362.221 с НТП полски
път, собственост на Община Твърдица, и ПИ
№ 72165.362.223 с НТП полски път, собственост
на Община Твърдица, от КК на гр. Твърдица.
Изработеният проект е на разположение всеки
работен ден в стая № 21, ет. 3 в сградата на
Община Твърдица, пл. Свобода 1. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересуваните лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ до общинската
администрация.
6469
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7. – Община Трън, област Перник, на основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за частично изменение на подробен
устройствен план – план за регулация и план
за застрояване на УПИ І-138, кв. 98, гр. Трън, с
обединяването му в един УПИ с ПИ № 000136 от
КВС, з-ще гр. Трън, и отреждане на новообразувания УПИ І-136, 138 „За пречиствателна станция
за отпадъчни води“. Проектът се намира в стая
18 на община Трън. На основание чл. 128, ал. 5
ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят
писмени възражения и искания по проекта в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ до общинската администрация.
6561
22. – Областният управител на област с ад
министративен център Търговище на основание
чл. 149, ал. 4 във връзка с чл. 142, ал. 6, т. 2,
чл. 145, ал. 2, чл. 148, ал. 1, 3 и 4 ЗУТ съобщава
на заинтересованите лица, че е одобрил инвестиционен проект и е издал Разрешение за строеж
№ 001 от 11.06.2012 г. в полза на ДП „Национална
компания „Железопътна инфраструктура“ – поделение „Електроразпределение“, София, за обект:
„Изграждане на система за телеуправление и
телесигнализация SCADA на тягови подстанции
„Славяново“ и „Търговище“ и основен секционен пост „Караджа“ на територията на община
Попово и община Търговище, област Търговище.
Разрешението за строеж подлежи на обжалване
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“.
6103
6. – Община Търговище на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект на
подробен устройствен план – парцеларен план за
обект: „Път І-4 „Търговище – Белокопитово“ – Рехабилитация на пътен участък от км 231 + 968,78
до км 238 + 238,52, подобект „Реконструкция
на пътен възел км 232 + 300“. Проектът може
да бъде разгледан в стая № 14, ет. 1 в сградата
на Община Търговище. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ заинтересованите лица
могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската
администрация.
6354
15. – Община „Тунджа“ – Ямбол, на основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен
проект за подробен устройствен план (парцеларен
план) за водопроводно отклонение през поземлени
имоти 000367, 000250, 000115, 000018, 000028 и
000208 до поземлен имот 101001 по КВС на з-ще
с. Скалица, община „Тунджа“, област Ямбол.
Проектът за подробен устройствен план е на
разположение на заинтересуваните лица в отдел
„АТО и С“ на общината. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат
да направят писмени възражения по проекта до
общинската администрация.
6318
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СЪДИЛИЩА
Върховният административен съд на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 АПК
съобщава, че е постъпило оспорване от „Национално сдружение за протетика и ортотика
България“, представлявано от председателя на
управителния съвет Десислава Боюклийска, на
ПМС № 125 от 10.05.2011 г. за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за
интеграция на хора с увреждания (ППЗИХУ), с
което са изменени чл. 43, ал. 1, чл. 43а, ал. 1 – 6,
чл. 43б, чл. 44, т. 1, съответно отменени чл. 47,
ал. 2, чл. 47, ал. 3 и чл. 47, ал. 4. Оспорват се и
приложение № 8 към чл. 42, ал. 1 и приложение
№ 14 към чл. 43а, ал. 3 ППЗИХУ, по което е образувано адм. д. № 6402/2012 по описа на Върховния
административен съд, І колегия, VІІІ отделение.
6363
Административният съд – Велико Търново,
съобщава, че е постъпила жалба от Асен Пет
ков Асенов и Десислава Миланова Асенова от
Свищов, ул. Петър Парчевич 25А, ет. 2, ап. 2,
против Заповед № 354-РД-01-03 от 15.03.2012 г.
на кмета на Община Свищов за одобряване на
проект за изменение на ПУП – план за регулация
за УПИ ХХХІV-290 от кв. 10 по ПУП на Свищов, за което е образувано адм. д. № 530/2012
по описа на съда, насрочено за 24.09.2012 г. от
9,30 ч. На основание чл. 218, ал. 2 ЗУТ Админис
тративният съд – Велико Търново, съобщава, че
заинтересованите лица по смисъла на чл. 131,
ал. 2 ЗУТ – собственици или носители на вещни
права на имотите, граничещи с процесния УПИ
ХХХІV-290 от кв. 10 по РП на Свищов, могат да
се конституират като ответници в производството
по смисъла на чл. 218, ал. 1 ЗУТ, като в едномесечен срок считано от датата на обнародването
на оспорването в „Държавен вестник“ следва
да подадат заявление до А дминистративния
съд – Велико Търново.
6512
Административният съд – Сливен, съобщава,
че е образувано адм. д. № 115/2012 на основание
чл. 218, ал. 1 ЗУТ, насрочено за 21.08.2012 г. от
13,30 ч., по което предмет на оспорване е Заповед
№ РД-28-327 от 9.05.2012 г. на кмета на Община
Нова Загора, с което е одобрено изменение на
ПУП – план за регулация за обхвата на УПИ
VІ-78 и УПИ ІІ-76, кв. 3 по плана на с. Научен,
община Нова Загора. Заинтересуваните лица могат
да подадат заявление до съда в едномесечен срок
от деня на обнародването в „Държавен вестник“
на съобщението за оспорването, за да бъдат конституирани като ответници в производството.
Заявлението трябва да съдържа трите имена и
адрес, телефон, факс и електронен адрес, ако има
такъв – за българските граждани; трите имена
и личния номер за чужденец и адреса, заявен
в съответната администрация, телефон, факс и
електронен адрес, ако има такъв; фирмата на
търговеца или наименованието на юридическото
лице, изписани и на български език, седалището
и последния посочен в съответния регистър адрес
на управление и електронния му адрес; номер на
делото; акта, който се оспорва, и органа, който
го е издал; изявление, че заинтересуваното лице
желае да бъде конституирано в производството
като ответник; подпис на заявителя. Към заявле-
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нието да се приложат писмените доказателства,
удостоверяващи качеството на заинтересувано
лице на заявителя. Със заявлението е недопустимо
да се правят искания за отмяна на ИАА, както и
за присъединяване към подадената жалба.
6445
А дминистративният съд – София-град, ІІ
отделение, 28 състав, призовава Румен Георгиев
Кръстев и Христо Николов Кафтанджиев като
заинтересовани страни по адм. д. № 3909/2011,
образувано по жалба на Марияна Дечева Стоянова и Цветан Илиев Димитров, и двамата от гр.
Бухово, подадена чрез адвокат Албена Добрева,
против Решение № Z-16 от 26.02.2010 г. на комисията по чл. 210 ЗУТ, одобрено от кмета на
СО, район „Кремиковци“. Делото е насрочено за
26.09.2012 г. от 9,30 ч. Заинтересованите страни да
посочат съдебен адрес, в противен случай делото
ще се гледа при условията на ГПК.
6441
Варненският районен съд, ХVІ състав, призовава
Степан Харланович Карпенков, роден на 6.06.1945 г.
в с. Вощанки, Кормянски район, гражданин на
Руската федерация, и Ирина Ивановна Карпенкова,
родена на 4.02.1946 г. в гр. Северодвинск, Архангелска област, гражданка на Руската федерация, и
двамата с последен известен адрес: област Варна,
община Аврен, с. Приселци, местност Корията,
ателие 21, сега с неизвестни адреси, че в двуседмичен срок от обнародването в „Държавен вестник“
следва да се явят в деловодството на Районния
съд – Варна, ХVІ състав, като ответници по гр. д.
№ 16338/2011 за връчване на съдебните книжа по
делото, заведено от „Венцислав Дорелов“ – ЕООД,
за иск с правно основание чл. 79, ал. 1 във връзка
с чл. 86 ЗЗД. Указва на лицата, че при неявяване
ще им бъде назначен особен представител на основание чл. 48, ал. 2 ГПК.
6444
Софийският районен съд, ГО, 40 състав, призовава Снежи Сашова Тошева с адрес по делото гр.
Червен бряг, ул. Васил Левски 61, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 25.10.2012 г. в 11 ч.
като ответница по гр. д. № 5533/1978, заведено от
Мария Борисова Христова. Ответницата да посочи
съдебен адрес, в противен случай делото ще се
гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК (отм.).
6442
Софийският районен съд, ГО, 40 състав, призовава Ганка Цанкова Иванова с адрес по делото
гр. Драгоман, ул. Отец Паисий 11, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 25.10.2012 г. в 11 ч.
като ответница по гр. д. № 5533/1978, заведено от
Мария Борисова Христова. Ответницата да посочи
съдебен адрес, в противен случай делото ще се
гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК (отм.).
6443
Софийският градски съд, търговско отделение, VІ-20 състав, по т. д. № 3809/2012 свиква
на 27.07.2012 г. от 10,30 ч. в Софийския градски
съд, Съдебна палата – София, бул. Витоша 2, на
основание чл. 670, ал. 3 във връзка с чл. 679 ТЗ
събрание на кредиторите на „Бистрица гардънс“ –
ООД, ЕИК 131262005, за разглеждане на искането
за отмяна на решенията на първото общо събрание
на кредиторите, проведено на 14.05.2012 г.
6513
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ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
11. – Управителният съвет на Фондация
„143 – Георги Бенковски“ свиква общо събрание
на съвета на учредителите на 31.08.2012 г. в 11 ч.
в административната сграда на фондацията – София, ул. Тодорини кукли 9, при следния дневен
ред: 1. приемане на ГФО на фондацията и отчета
за дейността є за 2011 г.; 2. приемане програма
за дейността на фондацията за 2012 г.; 3. избор
на нов изпълнителен директор; 4. обсъждане
предложения за реализиране на възпитателнообразователни програми и организиране на
свободното време на учениците на 143 ОУ „Г.
Бенковски“; 5. разни. Материалите по дневния ред
са на разположение на административния адрес
на фондацията от 7,30 ч. до 13 ч. На основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ при липса на кворум повторното
събрание ще се проведе един час по-късно на
същото място и при същия дневен ред.
6324
14. – Управителният съвет на сдружение
„Адвокати Европа“ – София, на основание чл. 26
във връзка с чл. 30, ал. 3 ЗЮЛНЦ и решение на
управителния съвет от 24.09.2011 г. кани на общо
събрание на сдружението на 29.09.2012 г. в 10 ч. в
седалището на организацията с адрес – София, ул.
Парчевич 44, ет. 5, ап. 15, при следния дневен ред:
1. отчет на председателя на УС за извършените
дейности за периода 2011 – 2012 г.; 2. финансов
отчет за периода 2011 – 2012 г.; 3. избор на нов
борд на директорите; 4. разни. На основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ и чл. 21, ал. 3 от устава в случай
на липса на кворум събранието се отлага с един
час и ще се проведе на същото място, при същия
дневен ред и ще бъде легитимно независимо от
броя на присъстващите членове. Членовете, които
не могат лично да присъстват на събранието,
могат да изпратят писмено упълномощен свой
представител или пълномощник. Събранието ще
се проведе на английски език.
6507
12. – Управителният съвет на сдружение „Бъл
гарска асоциация по орална имплантология“ на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква отчетно-изборно
общо събрание на сдружението на 20.09.2012 г. в
10 ч. в София, СО, район „Триадица“, ул. Княз
Борис І № 10, партер, при следния дневен ред:
1. приемане на годишен отчет на управителния
съвет за дейността на сдружението през 2011 г.,
финансов отчет за 2011 г. и бюджет на сдружението
за 2012 г.; 2. промени в устава на сдружението;
3. освобождаване на членовете на УС поради
изтичане на мандата и освобождаването им от
отговорност за дейността им; 4. избор на нов
управителен съвет; 5. избор на председател, зам.председатели, секретар и почетен председател на
сдружението между новоизбраните членове на УС;
6. приемане на основните насоки и програма за
дейността на сдружението за 2012 г.; 7. констатиране отпадането на членове на сдружението; 8.
разни. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в
11 ч., на същото място и при същия дневен ред.
6326
10. – Управителният съвет на сдружение
„Съюз на българските писатели“, София, на
основание чл. 20, ал. 2 от устава на сдружени-
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ето и чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
сдружението на 6.10.2012 г. в 8,30 ч. в София, ул.
Г. С. Раковски 108, залата на Научно-техническите съюзи, при следния дневен ред: 1. избор на
членове на управителния съвет и на членове на
контролната комисия на сдружението; 2. приемане
програма за честване 100-годишната на Съюза
на българските писатели. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 9,30 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
6471
Софийският градски съд, фирмено отделение, 7-и състав, с определение от 2.07.2012 г.
по ф.д. № 5867/2001 по искане на ЮЛНЦ „Автомобилен спортен к луб „Булавто Рейсинг“,
представлявано от Ивайло Стоянов Проданов,
ЮЛНЦ „Сдружение картинг клуб – Кюстендил
I“, представлявано от Тошо Боянов Аначков,
ЮЛНЦ „Хидролифт Рейсинг Тим“, представлявано от Валентин Методиев Йосифов, и ЮЛНЦ
„ЦСК А – Картинг спорт“, представлявано от
Момчил Георгиев Манчев, които 4 юридически
лица с нестопанска цел представляват 1/3 от
членовете на сдружение с нестопанска цел за
осъществяване на общественополезна дейност
„Българска федерация по картинг спорт“, свиква
общо събрание на членовете на сдружението на
20.08.2012 г. в 7 ч. на адрес: София, бул. Илиянци 12, при следния дневен ред: 1. изключване
и приемане на нови членове на сдружението:
номинирани за приемане са следните членове:
сдружение „Русе кар мотор спорт“ (рег. по ф.
д. № 17/2010 по описа на Русенския окръжен
съд), със седалище и адрес на управление Русе,
ул. Трети март 56, представлявано от Росен
Стефанов Даскалов; сдружение „БВА рейсинг
тийм“ (рег. по ф. д. № 670/97 по описа на
Старозагорския окръжен съд), със седалище и
адрес на управление Стара Загора, ул. Неофит
Рилски 5, представлявано от Васил Йокимов
Арабаджиев; сдружение „АСК Ефко рейсинг
Казанлък“ (рег. по ф. д. № 997/2001 по описа
на Старозагорския окръжен съд), със седалище
и адрес на управление с. Енина, община Казанлък, ул. Тачо Даскалов 2, представлявано от
Стефан Драганов Златев; сдружение „Самоков
рейсинг тийм“ (рег. по ф. д. № 1215/2005 по опи
са на Софийския окръжен съд), със седалище
и адрес на управление Самоков, ул. Авксентий
Велишки 12, представлявано от Димитър Христов Ронгочев; номинирани за изключване са
следните членове: сдружение „Спортен клуб
Делта Мотор Спорт“ – Варна, сдружение „Мегапорт рейсинг“ – Велико Търново, сдружение
„ИМК Райбау“ – София; 2. избор на контролен
съвет: номинирани за членове на контролния
съвет са: Тошо Боянов Аначков, Петър Тодоров
Лефтеров и Ивелин Иванов Терзиев; 3. освобождаване и приемане на членове на управителния
съвет: номинирани за приемане са следните
нови членове на управителния съвет: Момчил
Георгиев Манчев, Ивайло Стоянов Проданов
и Росен Стефанов Даскалов; номинирани за
освобождаване са следните членове на управителния съвет: Йордан Николаев Върбицалиев, Николай Светославов Стоянов и Феодор
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Александров Бошнаков; 4. промени в устава на
сдружението: предлагат се следните промени
в устава: чл. 12, ал. 3 от устава да се промени,
както следва: „Всеки член е длъжен да прави
имуществени вноски в размер, определен от
общото събрание, и вносими в срок не по-късно от 31.03 на текущата календарна година.“;
5. разни. На основание чл. 27 ЗЮЛНЦ и чл. 18
от устава при липса на кворум събранието се
отлага с един час по-късно на същото място
и при същия дневен ред и може да се проведе
колкото и членове да се явят, а именно: при
липса на кворум насроченото общо събрание
ще се проведе един час по-късно на същата дата
в 8 ч., на същия адрес и при същия дневен ред
без значение колко членове ще се явят, което
не е в противоречие с устава на сдружението.
Писмените материали за общото събрание са
на разположение на членовете на адреса на
провеждане на общото събрание – София, бул.
Илиянци 12. Регистрацията на членовете на федерацията или упълномощените представители
ще се извърши от 6 до 7 ч. в деня на събранието.
Канят се всички членове на федерацията или
упълномощени представители да присъстват.
Членовете на федерацията или упълномощените
представители следва да представят документ за
самоличност, удостоверение за актуално състояние (за юридическите лица), а упълномощените
лица – и писмено пълномощно. Определението
на съда не подлежи на обжалване.
6510
440. – Съветът на настоятелите на Училищно
настоятелство „Отец Паисий“ – Асеновград, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на сдружението на 27.09.2012 г. в 18 ч. на адрес
Асеновград, ул. Христо Ботев 9 – ОУ „Отец Паи
сий“ – Асеновград, при следния дневен ред: 1.
отчет за дейността на сдружението и освобождаване от отговорност на членовете на съвета
на настоятелите; 2. приемане на нови членове
на настоятелството; 3. избор на нов състав на
съвета на настоятелите. При липса на кворум на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще
се проведе същия ден в 19 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
6519
6. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел в общественополезна дейност
„Съюз на българските моряци ветерани – Бур
гас“ на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на сдружението на 26.09.2012 г. в 10 ч.
в клуба на сдружението на ул. Георги Шагунов 2,
Бургас, при следния дневен ред: 1. доклад на УС
за състоянието на сдружението; 2. обсъждане и
приемане на устав на сдружението; 3. организационни въпроси; 4. разни. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 11 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
6446
14. – Управителният съвет на сдружение
„ЕкоБургас“ на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на 3.09.2012 г. и кани всички свои
членове в 16,30 ч. в Бургас, ул. Хр. Ботев 13, зала
„Лазур“, при следния дневен ред: 1. приема отчета
на управителния съвет; 2. одобрява годишния
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финансов отчет; 3. избира/освобождава членове
на управителния съвет; 4. прекратява дейността
на сдружението; 5. освобождава от отговорност
членове на управителния съвет; 6. назначава
ликвидатори.
6325
Великотърновският окръжен съд на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ и определение № 59 от 21.04.2012 г.
свиква общо събрание на сдружение „Световна асоциация на фолклорните фестивали – САФФ“, Велико Търново, БУЛСТАТ 176260585, на 14.09.2012 г.
в 10 ч. в офиса на сдружението – Велико Търново,
ул. Хан Крум 10, при следния дневен ред: 1. избор
на нов управител (президент) на сдружението; 2.
приемане на нов устав. Поканваме всички членове
да присъстват. Събранието се свиква от съда по
искане на 1/3 от членовете на сдружението.
6516
44. – Управителният съвет на сдружение
„Футболен клуб – Мадан“, гр. Мадан, област
Смолян, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на учредителите и членовете на
6.09.2012 г. в 16 ч. в Мадан, пицария, ГУМ, ул.
Обединение 16, при следния дневен ред: 1. отчет
за дейността на УС на футболен клуб за периода
2007 – 2011 г.; 2. финансов отчет за периода; 3.
избор на УС на КС на клуба; 4. промяна в устава
на клуба; 5. разни.
6478
12. – Съветът на настоятелите на сдружение
с нестопанска цел „Училищно настоятелство при
СОУ „Симон Боливар“ – Пловдив, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно общо събрание
на членовете на настоятелството на 16.10.2012 г.
в 18 ч. в сградата на СОУ „Симон Боливар“
в Пловдив, ул. Преспа 1, при следния дневен
ред: 1. отчет за дейността на УН през 2011 г.; 2.
обсъждане и приемане на годишния финансов
отчет на УН за 2011 г.; 3. освобождаване на
членове на съвета на настоятелите от отговорност за дейността им през 2011 г.; 4. избор на
нови членове; 5. разни. При липса на кворум на
основание чл. 29 от устава на настоятелството и
чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе
същия ден в 19 ч., на същото място и при същия
дневен ред. Писмените материалите по дневния
ред се намират в канцеларията на СОУ „Симон
Боливар“ на разположение на училищните настоятели всеки работен ден от 10 до 16 ч. Поканват
се всички училищни настоятели да присъстват
лично или чрез свои редовно упълномощени
представители.
6327
14. – Управителният съвет на сдружение
с нестопанска цел „Християни“ – Смолян, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно общо
събрание на сдружението на 15.09.2012 г. в 14 ч.
в Смолян, бул. България 7, офис № 14, при следния дневен ред: 1. избор на ръководни органи;
2. разни. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе
същия ден в 16 ч. на същото място и при същия
дневен ред. Документите за провеждане на общото събрание са на разположение на членовете
на сдружението и се намират в офис № 14, бул.
България 7, Смолян.
6518
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11. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Дружество на невролозите от
Шуменска област“ – Шумен, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ и устава на сдружението свиква общо
събрание на сдружението на 4.09.2012 г. в 18 ч.
на адрес Шумен, пл. Възраждане 1, ет. 2, кабинет № 20, при следния дневен ред: 1. отчет на
председателя на УС за 2011 г.; 2. освобождаване
на членовете на управителния съвет и избор на
нови членове на УС; 3. освобождаване на председателя на УС и избор на нов председател на
УС; 4. промяна в реда и начина на свикване на
ОС; 5. приемане на нов устав в съответствие с
взетите на ОС решения.
6517
3. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел Футболен клуб „Ендже“, с. Ца
рев брод, област Шумен, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо отчетно-изборно събрание
на 11.09.2012 г. в 17,30 ч. в залата на пенсионерския
клуб на с. Царев брод, ул. Христо Ботев 11, при
следния дневен ред: 1. приемане и освобождаване на членове на ФК; 2. отчет на управителния
съвет; 3. отчет на контролния съвет; 4. избор на
председател на ФК; 5. избор на УС; 6. избор на
КС; 7. промени в устава на ФК „Ендже“; 8. разпореждане с недвижимо имущество, собственост на
клуба. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в
18,30 ч. на същото място и при същия дневен ред.
6447
1. – „Хидроизомат“ – АД, уведомява инвеститорите относно началото на публично предлагане на 2 598 244 броя обикновени, поименни,
безналични акции с право на глас и от същия
клас акции както съществуващите акции, с
номинална стойност 1 лв. и емисионна стойност
1,50 лв. всяка, съгласно решението за увеличаване на капитала от 1 299 122 лв. до 3 897 366 лв.,
прието от съвета на директорите на дружеството на 27 януари 2012 г., и съгласно Проспект за
първично публично предлагане на акции на
дружеството, потвърден от Комисията за финанс ов на д з ор (КФН) с Решен ие № 558 -Е о т
4.06.2012 г.: 1. Размер на заявения за набиране
капитал, допустими отклонения, брой, номинална и емисионна стойност, видове акции и права
по тях. Капиталът на „Хидроизомат“ – АД, се
увеличава от 1 299 122 лв. до 3 897 366 лв. чрез
издаване на 2 598 244 броя обикновени безналични акции с право на глас и с единична номинална стойност 1 лв. Капиталът на дружеството ще бъде увеличен само ако бъдат записани и платени най-малко 1 299 122 акции с
номинална стойност 1 лв. и емисионна стойност
1,50 лв. всяка една, в който случай капиталът
на дружеството ще бъде увеличен само със
стойността на записаните акции. Не е възможно отклонение над горната граница на заявения
за набиране капитал. Всяка акция от новата
емисия има номинална стойност 1 лв. и емисионна стойност 1,50 лв. Всичк и издадени от
„Хидроизомат“ – АД, акции, както и акциите
от новата емисия са от един клас – обикновени,
безналични, поименни с право на един глас в
общото събрание на акционерите, право на
дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни
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с номиналната стойност на акцията. Увеличаването на капитала с права изключва възможността за увреждане на интересите на акционерите. 2. Издаване на права. Съотношение между
издаваните права и новите акции. Минимален и
максимален брой акции, които могат да бъдат
записани срещу издаваните права. 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 за публично предлагане
по чл. 92а, ал. 1 ЗППЦК. На следващия работен
ден „Централен депозитар“ – АД, открива сметки за права на тези лица въз основа на данни
от книгата на акционерите. Срещу всяка съществуваща към края на посочения срок акция
се издава едно право, като 1 право дава възможност за записване на 2 нови акции по емисионна стойност 1,50 лв. всяка. След издаването на
правата всяко лице може да придобие права в
периода за тяхното прехвърляне/търговия и при
провеждането на аукциона. При упражняване
на 1 право това дава възможност за записване
на 2 нови акции по емисионна стойност 1,50 лв.
При получаване на число, което не е цяло, се
закръгля към по-малкото цяло число. Всяко
лице може да запише такъв брой акции, който
е равен на броя на придобитите и/или притежавани от него права, умножен по 2. 3. Начален
и краен срок, условия и ред за прехвърляне на правата. Начален и краен срок, условия и ред за записване на акции от новата емисия от притежателя на права. 3.1. Начален срок за прехвърляне
на правата и за записване на акции съгласно
чл. 112б, ал. 4 и 5 ЗППЦК – седмият работен
ден, следващ изтичането на 7 дни от деня на
обнародването на съобщението за публичното
предлагане по чл. 92а, ал. 1 ЗППЦК в „Държавен вестник“ и публикуването му в един централен ежедневник – в. „24 часа“. За начало на
публичното предлагане се счита по-късната от
двете дати – датата на обнародване на съобщението в „Държавен вестник“ или датата на
публикуването му във в. „24 часа“. 3.2. Краен
срок за прехвърляне на правата съгласно чл. 112б,
ал. 4 ЗППЦК – първият работен ден, следващ
изтичането на 14 дни, считано от началната дата
по т. 3.1. 3.3. Прехвърлянето на права посредством тяхната покупко-продажба (търговията с
права) съгласно чл. 112б, ал. 6 и сл. ЗППЦК се
извършва на основен пазар на „Българска фондова борса – София“ – АД (БФБ), чрез подаване на поръчка за продажба до съответния инвестиционен посредник, при когото са разкрити
сметки за права на съответните клиенти, съответно чрез поръчка за покупка до инвестиционен
посредник, член на регулирания пазар. За придобиването на права по други способи се прилагат разпоредбите на правилника на „Централен депозитар“ – АД. Началният срок за търговия с права съвпада с началната дата по т. 3.1.
Съгласно правилата на „БФБ – София“ – АД,
последната дата за търговия с права на борсата
е 2 работни дни преди крайната дата по т. 3.2.
Акционерите, които не желаят да участват в
увеличението на капитала, както и всички други притежатели на права имат право да прода-
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дат правата си по посочения ред до края на
борсовата сесия в последния ден на 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 съгласно правилника на „Централен депозитар“ – АД.
На 5-ия работен ден след крайната дата на срока за прехвърляне на правата по т. 3.2 „Хидроизомат“ – АД, чрез упълномощения инвестиционен посредник „София Интернешънъл Секюритиз“ – АД, предлага за продажба при условията на аукцион тези права, срещу които не са
записани акции от новата емисия до изтичане
срока за прехвърляне на правата. „Хидроизомат“ – АД, ще разпредели сумата, получена от
продажбата на неупражнените права, намалена
с разходите по продажбата, съразмерно между
тех ните притежатели. Су мите, пол у чени от
продажбата на правата, се превеждат по специална сметка, открита от „Централен депозитар“ – АД, и не могат да се ползват до вписване
на увеличението на капитала в търговския регистър. Разпределянето на сумите, получени от
продажбата на права, както в срока за тяхното
прехвърляне, така и при аукциона, се извършва
със съдействието на „Централен депозитар“ – АД,
при условията и по реда на неговия правилник.
В началото на всеки работен ден по време на
подписката „Централен депозитар“ – АД, публично оповестява информация за упражнените
до края на предходния работен ден права. Лицата, придобили права при продажбата чрез
аукциона, могат да запишат съответния брой
акции до изтичане на крайния срок за записване по т. 3.4. 3.4. Краен срок за записване на
акциите съгласно чл. 112б, ал. 5 ЗППЦК – първият работен ден, следващ изтичането на 15
работни дни от деня, в който изтича срокът за
прехвърляне на правата по т. 3.2. Не се допуска
записване преди посочения начален и след посочения краен срок за записване. 3.5. Записването на акциите от новата емисия ще се извършва при следните условия и ред: 3.5.1. Лицата,
полу чили права по лични сметк и, за явяват
прехвърлянето на правата по свои подсметки
при инвестиционен посредник. Лицата, притежаващи акции с права, както и всички други
притежатели на права, придобили същите в
срока за тяхното прехвърляне, могат да запишат
срещу тях съответния брой акции до изтичането на срока за прехвърлянето на правата по т.
3.2, като в противен случай техните неупражнени права ще бъдат продадени служебно на
аукцион. Лицата, придобили права при продажбата чрез аукцион, могат да запишат съответния
брой акции до крайния срок за записване по т.
3.4. Дружеството осигурява възможност за записване на акции по дистанционен способ чрез
„Централен депозитар“ – АД, и неговите членове. Записването на акции се извършва чрез
подаване на писмени заявки. Всички лица, притежаващи акции с права, както и всички други
притежатели на права, придобити в срока за
тяхното прехвърляне и/или при аукциона, подават заявките за записване на акции до упълномощения инвестиционен посредник „София
Интернешънъл Секюритиз“ – АД, със седалище
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и адрес на управление София, ул. Николай
Хайтов 3А, ет. 1, тел.: +359 2 988 63 40, факс:
+359 2 937 98 77, е-mail: zaytseva@sis.bg, обслужващ увеличението на капитала, и/или до инвестиционните посредници, членове на „Централен
депозитар“ – АД, при които се водят клиентските сметки за притежаваните от тях права,
съгласно действащите процедури в правилника
на „Централен депозитар“ – АД. Заявките за
записване на акции се подават до упълномощения инвестиционен посредник, обслужващ увеличението на капитала, всеки работен ден от 9
до 17 ч. при спазване на нормативните изисквания. 3.5.2. Записването на акции се счита за
действително само ако е направено от акционер
с акции с права и/или от друг притежател на
права до възможния брой акции по т. 2 и е
внесена цялата емисионна стойност на записваните акции до крайния срок за записване на
акциите, при условията, посочени по-долу. При
частично заплащане на емисионната стойност
се считат записани съответният брой акции, за
които същата е изплатена изцяло. Внасянето на
емисионната стойност на записаните акции се
извършва по специална набирателна сметка,
открита на името на „Хидроизомат“ – АД, с
I B A N: B G 7 8 U N C R 7 0 0 0 552 0 616 0 2 3 , B IC :
UNCRBGSF при „УниКредит Булбанк“ – АД.
Набирателната сметка трябва да бъде заверена
от лицето, записващо акциите, най-късно до
крайния срок за записване на акциите. 3.6. Съгласно чл. 89, ал. 2 ЗППЦК набраните парични
средства по специалната сметка не могат да се
използват преди приключване на подписката и
вписване на увеличаването на капитала в търговския регистър на съда. 4. Приложим ред, ако
всички предложени акции бъдат записани преди
края на подписката; ако всички предложени акции
не бъдат записани преди края на подписката; ако
до края на подписката бъдат записани повече
акции от предложените. Ако всички акции от
тази емисия бъдат записани преди крайния срок
на подписката, „Хидроизомат“ – АД, уведомява
Комисията за финансов надзор (КФН) в срок 3
работни дни съгласно чл. 112б, ал. 12 ЗППЦК
и предприема необходимите действия за вписване на увеличаването в търговския регистър и
по регистрация на емисията в „Централен депозитар“ – АД, КФН и „БФБ – София“ – АД.
Ако до крайния срок на подписката не бъдат
записани всички акции, но бъдат записани и
платени най-малко 1 299 122 акции, капиталът
се увеличава до размера на записаните и платени акции и новата емисия в този размер се
регистрира в „Централен депозитар“ – АД, КФН
и на „БФБ – София“ – АД. Увеличаването на
капитала с права изключва възможността за
записване на повече от посочените в т. 1 акции.
5. Ред и срокове за връщане на набраните вноски
и дължимите лихви при неуспешно приключила
подписка. Ако подписката приключи неуспешно,
„Хидроизомат“ – АД, публикува в 3-дневен срок
съобщение за това в два централни ежедневника (в. „24 часа“ и в. „Труд“), уведомява КФН
и банката, в която е открита набирателната
сметка, по реда на чл. 84, ал. 3 ЗППЦК и обявява по местата на подписката условията и реда
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за връщане на набраните суми. Внесените суми
заедно с начислените от банката лихви ще бъдат
възстановени на инвеститорите в срок 30 дни
от уведомлението по чл. 84, ал. 3 ЗППЦК чрез
превод по посочена от тях банкова сметка или
в брой на адреса на банката. В случай че увеличението на капитала не бъде вписано в търговския регистър, „Хидроизомат“ – АД, уведомява незабавно КФН, БФБ и Централния депозитар и публикува в посочените ежедневници
съобщение в 3-дневен срок от влизане в сила на
отказа и възстановява получените суми в 30-дневен срок от уведомлението по същия ред. 6. Получаване на удостоверителните документи за
издадените акции и за направените вноски. След
вписване на увеличението на капитала в търговския регистър дружеството регистрира емисията акции в Централния депозитар. Централният депозитар ще открие нови или кредитира
съществуващи сметки на инвеститорите със
записаните от тях и заплатени нови акции. Акциите на лицата по подсметки на инвестиционни посредници в „Централен депозитар“ – АД,
ще бъдат разпределени по съответните подсметки. При желание инвеститорите могат да получат удостоверителни документи – депозитарни
разписки – за получените от тях нови акции.
Издаването на депозитарни разписки се извършва от Централния депозитар чрез съответния
инвестиционен посредник по искане на акционера и съгласно правилника на „Централен
депозитар“ – АД, и вътрешните актове на посредника. Удостоверителен документ за направените вноски е платежният документ (платеж-
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но нареждане или вносна бележка) и се получава от обслужващата банка, чрез която инвеститорът нарежда плащането или внася дължимата сума срещу записваните акции. Към датата на публикуване на това съобщение Проспектът за първично публично предлагане на акции
на „Хидроизомат“ – АД, е публикуван и инвеститорите могат да получат безплатно копие на
следните адреси: в офиса на „Хидроизомат“ – АД:
София, район „Искър“, ж. к. Дружба 1, ул. Илия
Бешков 8, тел.: + 359 2 889 97 02, лице за контакти: Савина Цветкова Начева, всеки работен
ден от 8,30 до 17 ч.; в офиса на ИП „София
Интернешънъл Секюритиз“ – АД, София, ул.
Николай Хайтов 3А, ет. 1, тел.: +359 2 988 63
40, лице за контакти: Галина Зайцева, всеки
работен ден от 9 до 17 ч. Проспектът и допълнителна публична информация за „Хидроизомат“ – АД, могат да бъдат получени и от публичния регистър на Комисията за финансов
надзор (www.fsc.bg), както и на интернет страницата на ИП „София Интернешънъл Секюритиз“ – АД (www.sis.bg).
6242
Пламен Георгиев Георгиев – ликвидатор на
сдружение „Асоциация Враца – 2007“, в ликвидация по ф. д. № 621/2004 на Врачанския окръжен
съд, на основание чл. 14, ал. 4 ЗЮЛНЦ кани
всички кредитори на сдружението да предявят
вземанията си в 6-месечен срок от обнародване
на поканата в „Държавен вестник“.
6415

СЪОБЩЕНИЕ НА РЕДАКЦИЯТА
Съгласно Заповед № 150-05-132 от 19.07.2011 г. на председателя на Народното събрание
(ДВ, бр. 60 от 2011 г.) таксите за обнародване в неофициалния раздел на „Държавен вест
ник“ за 2012 г. са:
1. за призовки на съдилища, обявяване на конкурси, обявления и съобщения на минис
терства, други ведомства на бюджетна издръжка, общини и техни органи:
• с обем до 1/2 стандартна страница – 20 лв.;
• с обем до 1 стандартна страница (30 реда, 60 знака на ред) – 40 лв.;
• с обем, по-голям от 1 стандартна страница – 40 лв., и по 35 лв. за всяка следваща
страница;
2. за покани и други обявления:
• с обем до 1/2 стандартна страница – 35 лв.;
• с обем до 1 стандартна страница (30 реда, 60 знака на ред) – 70 лв.;
• с обем, по-голям от 1 стандартна страница – 70 лв., и по 60 лв. за всяка следваща
страница;
3. за обнародване до 15 дни от датата на постъпването в редакцията на съответния акт
таксите се заплащат в двоен размер;
4. за публикуване в електронната страница на „Държавен вестник“:
• за всяка една публикация на обявления за концесии – 50 лв.
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