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ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за вис
шето образование (обн., ДВ, бр. 112 от 1995 г.;
изм., бр. 28 от 1996 г., бр. 56 от 1997 г.; попр.,
бр. 57 от 1997 г.; изм., бр. 58 от 1997 г., бр. 60 от
1999 г.; попр., бр. 66 от 1999 г.; изм., бр. 111 и
113 от 1999 г., бр. 54 от 2000 г., бр. 22 от 2001 г.,
бр. 40 и 53 от 2002 г., бр. 48 и 70 от 2004 г.,
бр. 77, 83 и 103 от 2005 г., бр. 30, 36, 62 и 108
от 2006 г., бр. 41 от 2007 г., бр. 13, 43 и 69 от
2008 г., бр. 42, 74 и 99 от 2009 г., бр. 38, 50, 56,
63 и 101 от 2010 г. и бр. 61 и 99 от 2011 г.)
§ 1. В чл. 90, ал. 3, т. 4 буква „г“ се изменя така:
„г) административни услуги за лица, които не са студенти, чиито размери не може
да надвишават необходимите материалнотехнически и административни разходи по
предоставяне на услугата;“.
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§ 2. В преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение
на Закона за висшето образование (обн., ДВ,
бр. 63 от 2010 г.; изм., бр. 61 от 2011 г.) в § 7
се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 след думите „2010/2011 г.“ се
поставя запетая, а думите „и 2011/2012 г.“ се
заменят с „2011/2012 г. и 2012/2013 г.“.
2. В ал. 3 след думите „2011/2012 г.“ се
добавя „и 2012/2013 г.“.
Заключителна разпоредба
§ 3. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
Законът е приет от 41-ото Народно събрание
на 25 юли 2012 г. и е подпечатан с официалния
печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
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УКАЗ № 291
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“
Законът за изменение и допълнение на Закона за гражданското въздухоплаване, приет
от ХLI Народно събрание на 25 юли 2012 г.
Издаден в София на 30 юли 2012 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Диана Ковачева

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за граж
данското въздухоплаване (обн., ДВ, бр. 94 от
1972 г.; изм., бр. 30 от 1990 г., бр. 16 от 1997 г.,
бр. 85 от 1998 г., бр. 12 от 2000 г., бр. 34 и 111
от 2001 г., бр. 52 и 70 от 2004 г., бр. 88 и 102
от 2005 г., бр. 30, 36, 37, 105 и 108 от 2006 г.,
бр. 10, 41 и 109 от 2007 г., бр. 36, 66 и 67 от
2008 г., бр. 35, 47, 82 и 102 от 2009 г., бр. 63,
73 и 94 от 2010 г., бр. 41, 81 и 99 от 2011 г. и
бр. 38 от 2012 г.)
§ 1. В чл. 16г, ал. 2 се създава т. 9:
„9. издава сертификати на персонала на:
а) летищния оператор, който извършва
контрол за сигурност;
б) оператора по наземно обслужване, който
извършва контрол за сигурност на товари и
поща.“
§ 2. В чл. 16д се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се нова ал. 3 и ал. 4 – 7:
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„(3) В размера на летищните такси по
чл. 120, ал. 1, събирани от летищния оператор
на летището с годишен трафик над 5 милиона
превозени пътници или летищния оператор
на летището с най-голям брой пътнически
превози на територията на Република България, се включват и разходите за изпълнение
на функциите на Независимия надзорен орган
по ал. 1.
(4) Летищният оператор на летището с
годишен трафик над 5 милиона превозени
пътници или летищният оператор на летището с най-голям брой пътнически превози
на територията на Република България не
включва в размера на летищните такси по
чл. 122, ал. 2 разходите за изпълнение на
функциите на Независимия надзорен орган по
ал. 1, когато за тези разходи не е постигнато
съгласие с ползвателите на летището в хода
на процедурата по глава X „В“.
(5) Летищният оператор на летището с
годишен трафик над 5 милиона превозени
пътници или летищният оператор на летището с най-голям брой пътнически превози на
територията на Република България предоставя на Независимия надзорен орган по ал. 1
средствата, събрани като част от летищните такси по чл. 120, ал. 1, за изпълнение на
функциите му.
(6) Условията и редът за определяне на
частта от летищните такси по ал. 5, както
и за тяхното предоставяне се определят с
наредбата по чл. 122, ал. 1.
(7) Средствата от превишението на приходите на Независимия надзорен орган по
ал. 1, предоставени от летищния оператор на
летището с годишен трафик над 5 милиона
превозени пътници или от летищния оператор
на летището с най-голям брой пътнически
превози на територията на Република България, над извършените и доказани разходи за
изпълнение на функциите му в края на календарната година се ползват през следващите
финансови години, като целево се разходват
за изпълнение на функциите му.“
2. Досегашната ал. 3 става ал. 8.
§ 3. В чл. 16ж се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Специализираното звено за разследване
на авиационни събития в Министерството на
транспорта, информационните технологии
и съобщенията е на пряко подчинение на
министъра на транспорта, информационните
технологии и съобщенията.“
2. Създава се нова ал. 2:
„(2) Специализираното звено по ал. 1:
1. поддържа система за задължително и
доброволно докладване на авиационни събития: авиационни произшествия, сериозни
инциденти и инциденти;
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2. организира, участва и ръководи разследването във връзка с безопасността;
3. съхранява документацията от разследванията и поддържа информационна база данни
за авиационните събития;
4. изготвя и разпространява годишен анализ
и информационни бюлетини за авиационните
събития;
5. при разследване на авиационни събития
анализира действията на физическите и на
юридическите лица в областта на въздухоплаването и функционирането на обектите
и съоръженията, свързани с конкретното
събитие;
6. събира и анализира данни за авиационната безопасност в съответствие с чл. 4,
параграф 4 от Регламент (ЕС) № 996/2010
на Европейския парламент и на Съвета от
20 октомври 2010 г. относно разследването и
предотвратяването на произшествия и инциденти в гражданското въздухоплаване и за
отмяна на Директива 94/56/ЕО (OB, L 295/35
от 12 ноември 2010 г.), наричан по-нататък
„Регламент (ЕС) № 996/2010“;
7. има право да преотстъпи разследването
или част от него на орган за разследване по
безопасност на друга държава след предварително съгласуване с него.“
3. Досегашните ал. 2 и 3 стават съответно
ал. 3 и 4.
4. Създава се ал. 5:
„(5) Функциите на специализираното звено
по ал. 1 се осъществяват от инспектори по
разследване.“
§ 4. В чл. 43 ал. 6 се изменя така:
„(6) Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията и министърът на отбраната определят условията и
реда за съвместното ползване на гражданските
летища за обществено ползване и на военните
летища, както и за извършването на полети
на граждански въздухоплавателни средства
до и от военните летища.“
§ 5. В чл. 120, ал. 4 се правят следните
изменения и допълнения:
1. В т. 3 накрая се добавя „и сертификати
на персонал по сигурността“.
2. Точка 26 се отменя.
§ 6. В чл. 122 се правят следните допълнения:
1. В ал. 1 след думата „определя“ се добавя
„с наредба“.
2. В ал. 2 се създава изречение второ: „След
влизане в сила на решението по чл. 122к
размерът на летищните такси по изречение
първо се включва в наредбата по ал. 1.“
§ 7. В чл. 142 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2 след думата „съобщенията“ се
добавя „по предложение на специализираното
звено по чл. 16ж, ал. 1“.
2. Алинея 3 се изменя така:
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„(3) До назначаване на комисия по ал. 2
дейностите по разследването се извършват
от специализираното звено по чл. 16ж, ал. 1,
което координира работата на комисията по
време на разследването.“
3. Алинея 6 се изменя така:
„(6) Разследването във връзка с безопасността се провежда независимо от съдебно
или всяко друго административно разследване. Писмените материали от разследването
и окончателните доклади не могат да бъдат
използвани като доказателство пред съда.
Установяването и степента на вината или
отговорността не са предмет на дейността
по разследването.“
§ 8. В чл. 143 се правят следните допълнения:
1. В ал. 1 се създават т. 17 – 19:
„17. възпрепятства инспекторите по разследване да изпълнят своите задължения, като
не осигурява свободен достъп до мястото на
произшествието или инцидента, въздухоплавателното средство, неговото съдържание
или останки, персонал, оборудване, хангари
и каквито и да са документи, записи, обяснения и помещения, които имат отношение
към разследваното събитие;
18. отказва да предаде или укрие, повреди,
подмени или унищожи обяснения, документи, записи и каквато и да е информация или
материали, които имат отношение към разследваното събитие;
19. премести, укрие, подмени, повреди
или унищожи останки на въздухоплавателно
средство и каквито и да са доказателства за
авиационно произшествие, както и извърши
каквито и да са действия по отношение на
останките на въздухоплавателно средство, които не са предварително одобрени от органа,
който извършва разследването.“
2. В ал. 3 се създава т. 1а:
„1а. летищен оператор или оператор по
наземно обслужване, който допусне до работа
служител от персонала по сигурността, който
не притежава сертификат, издаден от Главна
дирекция „Гражданска въздухоплавателна
администрация;“.
§ 9. В чл. 144 се създават т. 16 и 17:
„16. разполага с информация и не съобщи
за авиационно произшествие или сериозен
инцидент;
17. допусне разпространяването на информация, защитена съгласно изискванията на
Регламент (ЕС) № 996/2010 и наредбата по
чл. 142, ал. 4.“
§ 10. В чл. 148 се правят следните допълнения:
1. В ал. 1 след думата „Нарушенията“ се
поставя запетая, добавя се „с изключение на
тези по чл. 143, т. 17 – 19 и чл. 144, т. 16 и 17“
и се поставя запетая.
2. Създават се ал. 4 и 5:
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„(4) Нарушенията по чл. 143, т. 17 – 19 и
чл. 144, т. 16 и 17 се констатират с актове,
съставени от лица, определени от министъра
на транспорта, информационните технологии
и съобщенията.
(5) Въз основа на съставените по ал. 4
актове министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията или
оправомощено от него длъжностно лице издава
наказателни постановления.“
§ 11. В § 3 от допълнителните разпоредби
се правят следните изменения и допълнения:
1. Точка 2 се изменя така:
„2. „Авиационно произшествие“ е събитие,
свързано с експлоатацията на въздухоплавателно средство, което в случай на пилотирано въздухоплавателно средство е настъпило
от момента на качването на борда на лице
с намерение да извърши полет до момента,
когато всички намиращи се на борда лица са
напуснали въздухоплавателното средство, или
в случай на безпилотно въздухоплавателно
средство – във времето от момента, когато
въздухоплавателното средство е готово да
потегли с цел да извърши полет, до момента,
когато то спре окончателно в края на полета
и основната система за задвижване бъде изключена, и по време на което:
а) дадено лице е получило смъртоносно или
тежко нараняване в резултат на пребиваването
на борда на въздухоплавателното средство;
непосредствено съприкосновение с част от
въздухоплавателното средство, включително
с отделила се от него част; непосредствено
излагане на реактивна струя от двигателите,
с изключение на случаите, когато нараняванията са настъпили в резултат на естествена
причина или самонараняване, или нараняване
от други лица, или когато телесните повреди
са причинени на пътници без билет, скрили
се на места, които обичайно не се използват
от екипажа или пътниците;
б) въздухоплавателното средство е получило повреда или нарушение на конструкцията,
при които е настъпило нарушение в здравината
на конструкцията или влошаване на техническите или летателните характеристики на
въздухоплавателното средство, което обикновено би изисквало голям ремонт или замяна
на засегнатия компонент, с изключение на
случаите на отказ или повреда на двигател,
когато е повреден само един двигател (включително неговите обтекатели или спомагателни
агрегати), или са повредени само въздушните
витла, краищата на крилата, антените, сондите,
лопатките, гумите, спирачните устройства,
колелата, обтекателите, панелите, створките
на колесника, предните стъкла, обшивката на
въздухоплавателното средство (като например
малки вдлъбнатини или пробойни) или при
леки повреди на лопатите на носещия винт,
лопатите на опашния винт, колесника и тези
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вследствие на градушка или сблъскване с
птица (включително пробойни в обтекателя
на радиолокатора);
в) възду хоплавателното средство е изчезнало безследно или достъпът до него е
невъзможен.“
2. Точка 34 се изменя така:
„34. „Сериозен инцидент“ е инцидент,
свързан с експлоатацията на въздухоплавателно средство, обстоятелствата във връзка
с който сочат, че е имало голяма вероятност
да настъпи произшествие, който в случай на
пилотирано въздухоплавателно средство е настъпил във времето от момента, когато едно
лице се качва на борда на въздухоплавателното
средство с намерение да лети, до момента,
когато всички такива лица са напуснали
борда на въздухоплавателното средство, или
в случай на безпилотно въздухоплавателно
средство – във времето от момента, когато
въздухоплавателното средство е готово да
потегли с цел да се извърши полет, до момента, когато то спре окончателно в края на
полета и основната система за задвижване
бъде изключена.“
3. В т. 35 думата „всяко“ се заличава, думата
„използване“ се заменя с „експлоатацията“
и думата „въздухоплаването“ се заменя с
„експлоатацията“.
4. Създават се т. 67 – 70:
„67. „Инспектор по разследване“ е длъжностно лице от състава на специализираното
звено по чл. 16ж, ал. 1, чиято задача е да
участва и да извършва разследване във връзка
с безопасността.
68. „Смъртоносно нараняване“ е нараняване, което е претърпяно от лице при произшествие и е довело до неговата смърт в рамките
на 30 дни от датата на произшествието.
69. „Тежко нараняване“ е нараняване, което
е претърпяно от участник в произшествие и
което има някоя от следните последици:
а) хоспитализация за повече от 48 часа,
започнала в рамките на седем дни от датата
на получаване на нараняването;
б) счупване на кост (с изключение на
прости счупвания на пръсти на ръцете, на
краката или на носа);
в) разкъсвания, причиняващи силни кръвоизливи или увреждане на нерв, мускул или
сухожилие;
г) нараняване на вътрешен орган;
д) изгаряния от втора или трета степен
или каквото и да е изгаряне на повече от 5
на сто от телесната повърхност;
е) доказано излагане на заразни вещества
или вредна радиация.
70. „Разследване във връзка с безопасността“ е процедура, провеждана от орган
за разследване във връзка с безопасността с
цел предотвратяване на произшествия и инциденти, която включва събиране и анализ
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на информация, достигане до заключения,
включително установяване на причината/
причините и/или факторите, допринесли
за произшествието или инцидента, и по целесъобразност изготвяне на препоръки за
безопасност.“
Законът е приет от 41-ото Народно събрание
на 25 юли 2012 г. и е подпечатан с официалния
печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
7209

УКАЗ № 292
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“
Законът за ратифициране на Споразумението
между правителството на Република България и правителството на Руската федерация
относно организирането на ремонта и модернизацията на вертолети Ми-17 (Ми-8), Ми-35
(Ми-24) и техните модификации на територията на Република България, приет от ХLI
Народно събрание на 25 юли 2012 г.
Издаден в София на 30 юли 2012 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Диана Ковачева

ЗАКОН

за ратифициране на Споразумението между
правителството на Република България и
правителството на Руската федерация относно
организирането на ремонта и модернизацията
на вертолети Ми-17 (Ми-8), Ми-35 (Ми-24)
и техните модификации на територията на
Република България
Член единствен. Ратифицира Споразумението между правителството на Република
България и правителството на Руската федерация относно организирането на ремонта и
модернизацията на вертолети Ми-17 (Ми-8),
Ми-35 (Ми-24) и техните модификации на територията на Република България, подписано
на 9 март 2012 г. в София.
Законът е приет от 41-ото Народно събрание
на 25 юли 2012 г. и е подпечатан с официалния
печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
7211
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УКАЗ № 295
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“
Законът за изменение и допълнение на Закона
за движението по пътищата, приет от ХLI
Народно събрание на 24 юли 2012 г.
Издаден в София на 31 юли 2012 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Диана Ковачева

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за
движ ението 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., 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, 53 и 54 от 2012 г.)
§ 1. В чл. 12 се създава ал. 6:
„(6) На кръстовища с интензивно движение се поставят устройства за отчитане на
времетраенето на светлинния сигнал.“
§ 2. В чл. 63 т. 1 се отменя.
§ 3. В чл. 70 ал. 3 се изменя така:
„(3) През деня моторните превозни средства
се движат с включени светлини за движение
през деня или с къси светлини.“
§ 4. Член 80 се изменя така:
„Чл. 80. Водачът на велосипед е длъжен:
1. да ползва светлоотразителна жилетка
при управлението му извън населените места, през тъмната част на денонощието и при
намалена видимост;
2. да се движи възможно най-близо до
дясната граница на платното за движение.“
§ 5. В чл. 98, ал. 2, т. 4 думата „инвалиди“
се заменя с „хора с трайни увреждания“.
§ 6. В чл. 99а се правят следните допълнения:
1. В ал. 1:
а) след думите „хора с“ се добавя „трайни“,
а след думата „община“ се добавя „по образец
съгласно приложението“;
б) създава се изречение второ: „Картата е
валидна на територията на цялата страна.“
2. В ал. 2 след думите „хора с“ се добавя
„трайни“.
3. В ал. 3 след думите „хора с“ се добавя
„трайни“.
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§ 7. В чл. 107, т. 3 думата „инвалиди“ се
заменя с „които са с трайни увреждания и“.
§ 8. В чл. 109 думата „Инвалидите“ се заменя с „Хората с трайни увреждания“.
§ 9. В чл. 116 думата „инвалидите“ се
заменя с „хората с трайни увреждания“, а
след думата „бастун“ се поставя запетая и се
добавя „към слепо-глухите, които се движат
с червено-бял бастун“.
§ 10. В чл. 137а, ал. 2 се правят следните
изменения и допълнения:
1. Създава се нова т. 3:
„3. лицата с трайни увреждания на горни
крайници и/или опорно-двигателния апарат,
които управляват моторни превозни средства,
адаптирани съобразно техните нужди;“.
2. Досегашните т. 3 и 4 стават съответно
т. 4 и 5.
§ 11. В чл. 152, ал. 3 след думите „Търговския закон“ се добавя „или Закона за юридическите лица с нестопанска цел“.
§ 12. В чл. 153б се правят следните изменения:
1. В ал. 1:
а) в т. 1, буква „а“ думите „многопрофилните транспортни болници към Министерството
на транспорта, информационните технологии
и съобщенията“ се заменят с „болници за
активно лечение“;
б) точка 2 се изменя така:
„2. третото психологическо изследване – в
Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“.“
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Методическото ръководство за извършване на психологическите изследвания
се извършва от Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“.“
§ 13. В чл. 153в се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 4 думата „14-дневен“ се заменя с
„30-дневен“.
2. В ал. 7 се създават нови т. 2, 3 и 4:
„2. когато при извършване на дейността
по организиране и провеждане на психологически изследвания от лице, работещо при
притежателя на удостоверението за регистрация, е използван неистински документ или
документ с невярно съдържание;
3. когато при извършване на дейността по
организиране и провеждане на психологически
изследвания от лице, работещо при притежателя на удостоверението за регистрация,
е издадено удостоверение за психологическа
годност, без да е извършено психологическо
изследване;
4. при преотстъпване на правата, предоставени с удостоверението за регистрация за
организиране и провеждане на психологически
изследвания;“.
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3. Досегашните т. 2, 3 и 4 стават съответно
т. 5, 6 и 7.
§ 14. В чл. 154, ал. 2 след думите „категория С“ се добавя „или категория Ттб“.
§ 15. В чл. 166 ал. 3 се отменя.
§ 16. В чл. 171 се правят следните допълнения:
1. В т. 2 се създават букви „з“ и „и“:
„з) на собственик, който управлява моторно превозно средство, без да притежава
съответното свидетелство за управление и/
или е употребил алкохол с концентрация в
кръвта над 0,5 на хиляда или друго упойващо
вещество – за срок до един месец;
и) на собственик, който допуска или предоставя управлението на моторно превозно
средство на лице, което не притежава съответното свидетелство за управление и/или е
употребило алкохол с концентрация в кръвта
над 0,5 на хиляда или друго упойващо вещество – за срок до един месец.“
2. Създава се т. 7:
„7. временно спиране на дейността на лицата, получили удостоверение за регистрация
по реда на чл. 153в – до отстраняване на
нарушенията.“
§ 17. В чл. 172 се правя следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „чл. 171, т. 1, 2, 4, т. 5,
буква „а“ и т. 6“ се заменят с „чл. 171, т. 1, 2,
4, т. 5, буква „а“, т. 6 и 7“.
2. Създава се нова ал. 4:
„(4) В слу чаите по чл. 171, т. 2, букви
„з“ и „и“ свидетелството за регистрация на
моторното превозно средство се изземва
със съставянето на акта за установяване на
административното нарушение на лицето,
управлявало моторното превозно средство,
и се връща на собственика на превозното
средство по ред, определен от министъра на
вътрешните работи.“
3. Досегашните ал. 4 и 5 стават съответно
ал. 5 и 6.
§ 18. В чл. 174 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Наказва се с лишаване от право да
управлява моторно превозно средство, трамвай или самоходна машина за срок от 6 до
12 месеца и глоба от 500 до 1000 лв., който
управлява моторно превозно средство, трамвай
или самоходна машина с концентрация на
алкохол в кръвта над 0,5 на хиляда до 1,2 на
хиляда включително, установена с медицинско
изследване и/или с техническо средство, определящо съдържанието на алкохол в кръвта
чрез измерването му в издишвания въздух.“
2. В ал. 3 думите „12 до 18 месеца“ се
заменят с „2 години“, а думите „от 500 до
1000 лв.“ се заменят с „2000 лв.“.
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§ 19. В чл. 177 се правят следните изменения:
1. В ал. 3 думите „1000 до 5000“ се заменят
с „500 до 3000“.
2. В ал. 4 думите „150 до 1500“ се заменят
с „300 до 1500“, а думите „500 до 3000“ се
заменят с „1000 до 5000“.
§ 20. В чл. 178б, ал. 4 се създава т. 7:
„7. провежда или е провело обучение на
кандидат за придобиване на правоспособност
за управление на моторно превозно средство
от категория С, D, Ттб, Ттм и подкатегория С1
и D1, без кандидатът да притежава валидно
удостоверение за психологическа годност.“
§ 21. Член 178в се изменя така:
„Чл. 178в. (1) Наказва се с глоба или имуществена санкция в размер 3000 лв. физическо
или юридическо лице, което:
1. организира и провежда психологически
изследвания по реда на наредбата по чл. 152,
ал. 1, т. 2 и ал. 2 без издадено удостоверение
за регистрация за организиране и провеждане
на психологически изследвания;
2. организира и провежда психологически
изследвания по реда на наредбата по чл. 152,
ал. 1, т. 2 и ал. 2, след като регистрацията му
за организиране и провеждане на психологически изследвания е била заличена или след
като му е приложена принудителна административна мярка по чл. 171, т. 7;
3. отказва достъп на служители на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, изпълняващи функции по извършване
на методическо ръководство и контрол на
психологическите изследвания, до психологическата лаборатория по време на провеждането
на психологическо изследване и водената за
него документация.
(2) Наказва се с глоба или имуществена
санкция в размер 1500 лв. физическо или
юридическо лице, притежаващо удостоверение
за регистрация за организиране и провеждане
на психологически изследвания, което:
1. не уведоми Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ за промяната
на адреса, броя на помещенията, работните
места и оборудването на психологическите
лаборатории в списъка към удостоверението
в срока, определен с наредбата по чл. 152,
ал. 1, т. 2;
2. използва методиките, определени за
провеждане на психологическо изследване за
цели, различни от определените в наредбата
по чл. 152, ал. 1, т. 2;
3. разгласява методиките, определени за
провеждане на психологическо изследване;
4. организира и извършва подготовка на
лицата, подлежащи на психологическо изследване, преди провеждането му;
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5. разпореди допускането до психологическо
изследване на лица извън списъка от графика
за провеждане на психологическо изследване;
6. разпореди или допусне издаването на
удостоверение за психологическа годност въз
основа на липсващи данни или въз основа на
несъответстващи на определените с методиките резултати от психологическото изследване;
7. не изпълни разпореждания и/или препоръки на органи за контрол и/или на служителите от Изпълнителна агенция „Автомобилна
администрация“, изпълняващи функции по
методическо ръководство и контрол на психологическите изследвания.
(3) Наказва се с глоба в размер 500 лв.
психолог, който при провеждане на психологическо изследване:
1. допусне до изследване лице извън списъка
от графика за провеждане на психологическо
изследване;
2. започне провеждането на психологическо изследване по-късно от часа, определен
с наредбата по чл. 152, ал. 1, т. 2;
3. наруши последователността и/или броя
на методиките за провеждане на психологическото изследване от утвърдените указания;
4. издаде удостоверение за психологическа
годност въз основа на липсващи данни или въз
основа на несъответстващи на определените
с методиките резултати от психологическото
изследване;
5. издаде удостоверение за психологическа
годност, без да е проведено психологическо
изследване.
(4) Наказанието по ал. 3 се налага и на
лице, което не спази изискванията за водене
на документацията във връзка с организирането и провеждането на психологическите
изследвания.
(5) Наказва се с глоба в размер 500 лв.
водач, който извършва таксиметрови или
обществени превози на пътници или товари
без валидно удостоверение за психологическа
годност.
(6) Когато нарушението по ал. 1 – 5 е
повторно, наказанието е предвидената за съответното нарушение глоба или имуществена
санкция в двоен размер.“
§ 22. Създава се чл. 178д:
„Чл. 178д. Наказва се с глоба в размер
200 лв. лице, което, без да има това право,
паркира на място, определено за превозно
средство, обслужващо хора с трайни увреждания, или за превозно средство, приспособено
и управлявано от хора с трайни увреждания.“
§ 23. В чл. 179, ал. 1, т. 5 думите „сигналите
на пътните светофари“ и запетаята след тях
се заличават.
§ 24. В чл. 183 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 се създава т. 5:
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„5. управлява велосипед без светлоотразителна жилетка в нарушение на чл. 80, т. 1.“
2. В ал. 4:
а) точка 1 се отменя;
б) точка 3 се отменя.
3. Създават се ал. 5 и 6:
„(5) Наказва се с глоба 100 лв. водач, който:
1. преминава при сигнал на светофара,
който не разрешава преминаването;
2. не осигури предимство, когато преминава
през пешеходна пътека.
(6) Когато нарушението по ал. 5, т. 1 или
2 е повторно, водачът се наказва с глоба в
размер 200 лв. и лишаване от право да управлява моторно превозно средство за срок
един месец.“
§ 25. В чл. 184 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 т. 6 се отменя.
2. Създава се нова ал. 2:
„(2) С глоба 50 лв. се наказва пешеходец,
който:
1. преминава през огражденията от парапети или вериги;
2. не спазва светлинните сигнали на пътните
светофари и сигналите на регулировчика.“
3. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и в нея
думите „до 10 лв.“ се заменят с „20 лв.“, а
накрая се добавя „извън случаите по ал. 2“.
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4. Досегашната ал. 3 става ал. 4.
5. Досегашната ал. 4 става ал. 5 и в нея
думите „по ал. 1 и 2“ се заменят с „по ал. 1,
2 и 3“, а думите „от 10 до 50 лв.“ се заменят
с „от 20 до 50 лв.“.
§ 26. В § 6 от допълнителните разпоредби
се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашните т. 60, 61, 61 и 62 стават
съответно т. 60, 61, 62 и 63.
2. Създава се т. 64:
„64. „Човек с трайно увреждане“ е лице,
определено в § 1, т. 2 от допълнителните разпоредби на Закона за интеграция на хората
с увреждания.“
§ 27. В § 39 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение
и допълнение на Закона за движението по
пътищата (ДВ, бр. 54 от 2010 г.) се правят
следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2 след думата „запазват“ текстът
докрая се заличава.
2. Създава се ал. 3:
„(3) Лицата, които притежават правоспособност за управление на моторно превозно
средство от категория Ттб, преминават обучение за придобиване на правоспособност за
управление на моторно превозно средство от
категория D до 19 януари 2013 г.“
§ 28. Създава се приложение към чл. 99а,
ал. 1:
„Приложение
към чл. 99а, ал. 1
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1. Картата за преференциално паркиране на
ППС, превозващи хора с трайни увреждания,
е с размери: височина 106 мм и широчина
148 мм.
2. Цветът на картата за паркиране е светлосин с изключение на белия знак за „инвалид“,
който е на тъмносин фон.
3. Картите за преференциално паркиране
задължително са ламинирани.
4. Полетата на предната и задната част
на картата за преференциално паркиране са
разделени вертикално на две части.
Лявата част отпред съдържа:
– символ на инвалидна количка в бяло на
тъмносин фон;
– дата на изтичане на картата за паркиране;
– серийния номер на картата за паркиране;
– името и печата на издаващия орган/
организация.
Дясната част отпред съдържа:
– с главни букви думите „К АРТА ЗА ПАРКИРАНЕ ЗА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ“ на
български език, а на подходящо отстояние с
малък шрифт думите „Карта за паркиране“
на други езици;
– думите „Модел на Европейските общности“ на български език;
– като фон отличителния код на Република България – BG, заобиколен от кръг от 12
звезди, символизиращи Европейския съюз.
Лявата част на гърба съдържа:
– фамилията на притежателя;
– първото (първите) име (имена) на притежателя;
– подписа на притежателя или друг идентифициращ знак;
– снимка на притежателя.
Дясната част на гърба съдържа:
– твърдението, че тази карта дава право
на притежателя є да ползва място за преференциално паркиране на ППС, превозващи
хора с увреждания;
– твърдението, че при употреба картата
се поставя в предната част на превозното
средство, така че лицевата є част да се вижда
изцяло с цел проверка.
Данните са на български език.“
Заключителни разпоредби
§ 29. В Закона за автомобилните превози
(обн., ДВ, бр. 82 от 1999 г.; изм., бр. 11 и 45
от 2002 г., бр. 99 от 2003 г., бр. 70 от 2004 г.,
бр. 88, 92, 95, 102, 103 и 105 от 2005 г., бр. 30,
85, 92 и 102 от 2006 г., бр. 42, 80 и 109 от
2007 г., бр. 102 от 2008 г., бр. 93 от 2009 г.,
бр. 41 от 2010 г., бр. 17 от 2011 г., бр. 38 и 50
от 2012 г.) се създава чл. 96г:
„Чл. 96г. Който назначи на работа водач
на лек таксиметров автомобил или водач на
автомобил, с който се извършва обществен
превоз на пътници или товари, без водачът
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да притежава валидно удостоверение за психологическа годност, се наказва с глоба или
имуществена санкция в размер 1000 лв.“
§ 30. Законът влиза в сила от деня на
обнародването му в „Държавен вестник“ с
изключение на § 1, който влиза в сила една
година след обнародването на закона в „Държавен вестник“.
Законът е приет от 41-ото Народно събрание
на 24 юли 2012 г. и е подпечатан с официалния
печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
7208

УКАЗ № 296
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“
Законът за изменение и допълнение на Закона за трансплантация на органи, тъкани и
клетки, приет от ХLI Народно събрание на
25 юли 2012 г.
Издаден в София на 31 юли 2012 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Диана Ковачева

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за
трансплантация на органи, тъкани и клетки
(обн., ДВ, бр. 83 от 2003 г.; изм., бр. 88 от
2005 г., бр. 71 от 2006 г., бр. 36 и 41 от 2009 г.,
бр. 98 от 2010 г. и бр. 9 от 2011 г.)
§ 1. В чл. 1 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се нова ал. 2:
„(2) Целта на закона е да създаде правила
за осигуряване на стандарти за качество и
безопасност на органите, тъканите и клетките,
предназначени за трансплантация в хуманната
медицина, и да гарантира високо равнище на
опазване на човешкото здраве.“
2. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и в нея
се създава т. 5:
„5. използването на органи за научноизследователски цели, освен когато органите са
предназначени за трансплантация в хуманната
медицина.“
§ 2. В чл. 2, ал. 5 думата „осигуряване“
се заменя с „донорство, осигуряване, характеризиране“, а след думата „съхраняване“ се
поставя запетая и се добавя „транспортиране“.
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§ 3. В чл. 4, ал. 6 думите „и съхраняване
на“ се заменят със „съхраняване и присаждане на органи“.
§ 4. В чл. 10 ал. 2 се отменя.
§ 5. В чл. 11, ал. 5 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 3 накрая се добавя „при спазване
изискванията на Закона за защита на личните данни“.
2. Точка 7 се изменя така:
„7. регистрира, съхранява и анализира
информацията относно данните на донора,
здравословното състояние на живия донор
и реципиента по време на трансплантацията
и следтрансплантационния период, както и
сериозните нежелани реакции и сериозните
инциденти, свързани с трансплантацията;“.
3. В т. 10 след думата „между“ се добавя
„европейски организации за обмен на органи,
компетентни органи на държавите – членки на
Европейския съюз, на другите държави – страни по Споразумението за Европейското икономическо пространство, на Конфедерация
Швейцария и на трети страни“.
4. Създава се т. 16а:
„16а. предоставя на всеки три години доклад в Европейската комисия относно всички
дейности по трансплантация на органи и
натрупания опит при извършените трансплантации;“.
5. Създават се т. 18, 19 и 20:
„18. предоставя на Европейската комисия
или на държава – членка на Европейския съюз,
на друга държава – страна по Споразумението
за Европейското икономическо пространство,
и на Конфедерация Швейцария при поискване
информация относно изискванията за издаване
на разрешения и удостоверения на лечебните
заведения за дейности по трансплантация на
органи, както и информация за лечебните
заведени я, които извършват дейности по
трансплантация;
19. издава разрешения за внос и износ на
органи, тъкани и клетки от и за трети страни;
20. контролира обмена на органи с държавите – членки на Европейския съюз, с
другите държави – страни по Споразумението
за Европейското икономическо пространство,
и с Конфедерация Швейцария, както и вноса
и износа от и за трети страни.“
§ 6. В чл. 15, ал. 3 след думите „предоставяне на“ се добавя „органите“.
§ 7. В чл. 15а, а л. 1 д у мите „вземане,
обработка, преработка, съхраняване и/или
присаждане“ се заменят с „чл. 2“.
§ 8. В чл. 15б се правят следните допълнения:
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1. В ал. 1 след думата „експертиза“ се добавя „характеризиране“ и се поставя запетая
и след думите „предназначени за трансплантация“ се добавя „наблюдавани по време на
трансплантацията и след нея при донора и
реципиента“ и се поставя запетая.
2. В ал. 2 след думата „всички“ се добавя
„органи“.
3. В ал. 3 след думите „унищожаване на“
се добавя „органите“.
§ 9. В чл. 16, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. В текста преди т. 1 думите „по чл. 13,
ал. 1, 2 и 3 за дейностите по трансплантация
на“ се заменят със „за следните дейности“.
2. В т. 1 след думите „лечение на“ се добавя „донора и“.
§ 10. Създава се чл. 16а:
„Ч л. 16а. Изп ъ л н и т ел ната а г ен ц и я по
трансплантация финансира дейности по насърчаване на донорството и изразяване на
почит и уважение към починалите донори и
техните близки.“
§ 11. В чл. 24 се създава ал. 9:
„(9) Живите донори на органи могат да
получават компенсация само ако тя е строго
ограничена до възстановяване на свързаните
с донорството разходи и загуба на доходи.“
§ 12. В чл. 36 се правят следните изменения:
1. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Внос на органи, предназначени за
трансплантация, от трети страни, се допуска
само когато те са предоставени от институция, призната по установения в съответната
държава ред, която прилага всички изисквания за качество, безопасност, проследяемост,
докладване на сериозни инциденти и сериозни
нежелани реакции, както и за предоставяне
на информацията относно характеризиране на
органите и донорите на органи, установени
в този закон.“
2. В ал. 4 думите „министъра на здравеопазването или на оправомощен от него
замест ник-минист ър, коет о се издава за
всеки отделен донор по предложение на“ се
заличават.
§ 13. Създава се чл. 36а:
„Чл. 36а. (1) Обмен на органи с държави – членки на Европейския съюз, с други
д ържави – ст рани по Споразу мението за
Европейското икономическо пространство,
и с Конфедерация Швейцария се извършва
при спазване на изискванията за качество,
безопасност, проследяемост, докладване на
сериозни инциденти и сериозни нежелани
реакции, както и за предоставяне на информацията относно характеризиране на органите и
донорите на органи, установени в този закон.
(2) Обмен на органи с европейски организации за обмен на органи се извършва
след ск л юч ва не на споразу мен ие меж д у
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Изпълнителната агенция по трансплантация
и съответната организация, ако организацията гарантира спазване на изискванията за
качество, безопасност, проследяемост, докладване на сериозни инциденти и сериозни
нежелани реакции, както и за предоставяне
на информацията относно характеризиране
на органите и донорите на органи, установени
в този закон.
(3) Условията и редът за обмен на органи
по ал. 1 и 2 се уреждат с наредбата по чл. 36,
ал. 4.“
§ 14. В чл. 37, ал. 1 думите „министъра
на здравеопазването или на оправомощен от
него заместник-министър по предложение
на“ се заличават.
§ 15. В чл. 38, ал. 1 думите „министъра
на здравеопазването или на оправомощен от
него заместник-министър по предложение
на директора“ се заменят с „изпълнителния
директор“.
§ 16. В чл. 40, ал. 1 след думата „експертиза“
се поставя запетая и се добавя „осигуряване,
характеризиране“.
§ 17. В чл. 41, ал. 1 след думите „и клетки“
се добавя „и обмен на органи“.
§ 18. В допълнителните разпоредби се
правят следните изменения и допълнения:
1. В § 1:
а) точка 3 се изменя така:
„3. „Орган“ е част от човешкото тяло,
съставена от различни тъкани, която поддържа своята структура и съдова система и
може да изпълнява физиологични функции.
Органи са и частите от органи, когато те са
предназначени да се използват със същата
цел като целия орган в човешкото тяло, при
запазване на неговата структура и съдовата
му система.“;
б) създава се т. 26а:
„26а. „Донорство“ е даряването на органи,
тъкани и клетки за трансплантация.“;
в) точка 31 се изменя така:
„31. „Съхраняване“ е дейност по използване
на химически и физически агенти, промени
в околната среда или на други средства с цел
предотвратяване или забавяне на биологичното или физическото увреждане на органи,
тъкани и клетки от осигуряването до тяхната
трансплантация.“;
г) създават се т. 39, 40, 41, 42 и 43:
„39. „Характеризиране на донор“ е дейност
по събиране на информация относно потенциален донор на органи, тъкани и клетки,
необходима за извършване на преценка дали
е подходящ за донорство на органи, тъкани
и клетки, с цел оценяване и намаляване на
риска за реципиента, както и за оптимизиране
на процеса по разпределяне на органи.
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40. „Характеризиране на орган“ е дейност
по събиране на информация относно орган за
трансплантация, необходима за извършване
на преценка дали е подходящ за присаждане, с цел оценяване и намаляване на риска
за реципиента, както и за оптимизиране на
процеса по разпределяне на органи.
41. „Европейска организация за обмен на
органи“ е публична или частна организация
с нестопанска цел, предназначена за национален или международен обмен на органи,
в която по-голямата част от членовете є са
държави – членки на Европейския съюз.
42. „Унищожаване“ е крайното предназначение на орган, когато той не е използван за
трансплантация.
43. „Осигуряване“ е процес, при който
донорските органи, тъкани и клетки стават
налични.“
2. В § 1а накрая се поставя запетая и се
добавя „както и на Директива 2010/53/ЕС на
Европейския парламент и на Съвета от 7 юли
2010 г. относно стандартите за качество и
безопасност на човешките органи, предназначени за трансплантация (ОВ, L 207/14 от
6 август 2010 г.).“
Преходни и заключителни разпоредби
§ 19. Лечебните заведения, които са получили разрешения по чл. 36, 37 и 38 до влизането
в сила на този закон, осъществяват дейността
си въз основа на издадените им разрешения.
§ 20. Първият доклад по чл. 11, ал. 5, т. 16а
се предоставя в Европейската комисия от
Изпълнителната агенция по трансплантация
в срок до 27 август 2013 г.
Законът е приет от 41-ото Народно събрание
на 25 юли 2012 г. и е подпечатан с официалния
печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
7279

УКАЗ № 297
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“
Законът за изменение и допълнение на Наказателния кодекс, приет от ХLI Народно
събрание на 26 юли 2012 г.
Издаден в София на 31 юли 2012 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Диана Ковачева
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ЗАКОН

за изменение и допълнение на Наказателния
кодекс (обн., ДВ, бр. 26 от 1968 г.; попр., бр. 29
от 1968 г.; изм., бр. 92 от 1969 г., бр. 26 и 27
от 1973 г., бр. 89 от 1974 г., бр. 95 от 1975 г.,
бр. 3 от 1977 г., бр. 54 от 1978 г., бр. 89 от
1979 г., бр. 28 от 1982 г.; попр., бр. 31 от
1982 г.; изм., бр. 44 от 1984 г., бр. 41 и 79 от
1985 г.; попр., бр. 80 от 1985 г.; изм., бр. 89 от
1986 г.; попр., бр. 90 от 1986 г.; изм., бр. 37,
91 и 99 от 1989 г., бр. 10, 31 и 81 от 1990 г.,
бр. 1 и 86 от 1991 г.; попр., бр. 90 от 1991 г.;
изм., бр. 105 от 1991 г., бр. 54 от 1992 г., бр. 10
от 1993 г., бр. 50 от 1995 г.; Решение № 19
на Конституционния съд от 1995 г. – бр. 97
от 1995 г.; изм., бр. 102 от 1995 г., бр. 107 от
1996 г., бр. 62 и 85 от 1997 г.; Решение № 19
на Конституционния съд от 1997 г. – бр. 120
от 1997 г.; изм., бр. 83, 85, 132, 133 и 153 от
1998 г., бр. 7, 51 и 81 от 1999 г., бр. 21 и 51 от
2000 г.; Решение № 14 на Конституционния
съд от 2000 г. – бр. 98 от 2000 г.; изм., бр. 41
и 101 от 2001 г., бр. 45 и 92 от 2002 г., бр. 26 и
103 от 2004 г., бр. 24, 43, 76, 86 и 88 от 2005 г.,
бр. 59, 75 и 102 от 2006 г., бр. 38, 57, 64, 85,
89 и 94 от 2007 г., бр. 19, 67 и 102 от 2008 г.,
бр. 12, 23, 27, 32, 47, 80, 93 и 102 от 2009 г.,
бр. 26 и 32 от 2010 г., бр. 33 и 60 от 2011 г.,
бр. 19 и 20 от 2012 г.)
§ 1. В чл. 343 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1, буква „в“ думите „до шест години“ се заменят с „от две до шест години, а в
особено тежки случаи – лишаване от свобода
от три до десет години“.
2. В ал. 3:
а) в текста преди буква „а“ след думата
„местопроизшествието“ се добавя „или е
управлявал, без да има необходимата право
способност, или на пешеходна пътека“;
б) в буква „а“ думите „до пет години“ се
заменят с „от една до пет години“, а думите
„до осем години“ се заменят с „лишаване от
свобода от две до осем години“.
Заключителни разпоредби
§ 2. В Наказателно-процесуалния кодекс
(обн., ДВ, бр. 86 от 2005 г.; изм., бр. 46 и 109
от 2007 г., бр. 69 и 109 от 2008 г., бр. 12, 27,
32 и 33 от 2009 г., бр. 15, 32 и 101 от 2010 г.,
бр. 13, 33, 60, 61 и 93 от 2011 г.; Решение № 10
на Конституционния съд от 2011 г. – бр. 93
от 2011 г.; бр. 19, 20 и 25 от 2012 г.) се правят
следните допълнения:
1. В чл. 68, ал. 1, изречение първо след думата „престъпление“ се добавя „или за друго
престъпление, с което е причинена смърт“.
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2. В чл. 381, ал. 2 се създава изречение
второ: „Споразумение не се допуска и за всяко друго престъпление, с което е причинена
смърт.“
§ 3. Законът влиза в сила един месец след
обнародването му в „Държавен вестник“.
Законът е приет от 41-ото Народно събрание
на 26 юли 2012 г. и е подпечатан с официалния
печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
7280

УКАЗ № 298
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за ратифициране на Споразумението за
изменение във връзка с Финансовия договор
между Република България и Европейската
инвестиционна банка за финансиране на
проект „България – регионално и общинско
водоснабдяване“, приет от ХLI Народно събрание на 26 юли 2012 г.
Издаден в София на 31 юли 2012 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Диана Ковачева

ЗАКОН
за ратифициране на Споразумението за из
менение във връзка с Финансовия договор
между Република България и Европейската
инвестиционна банка за финансиране на
проект „България – регионално и общинско
водоснабдяване“
Член единствен. Ратифицира Споразумението за изменение във връзка с Финансовия
договор между Република България и Европейската инвестиционна банка за финансиране на проект „България – регионално
и общинско водоснабдяване“, сключено на
1 август 2011 г.
Законът е приет от 41-ото Народно събрание
на 26 юли 2012 г. и е подпечатан с официалния
печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
7281
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УКАЗ № 299
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“
Законът за ратифициране на Споразумението
между Европейската организация за безопасност на въздухоплаването (ЕВРОКОНТРОЛ)
и Република България относно таксите за
аеронавигационно обслужване в зоните и
районите на летищата, приет от ХLI Народно
събрание на 26 юли 2012 г.
Издаден в София на 31 юли 2012 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Диана Ковачева

ЗАКОН

за ратифициране на Споразумението между
Европейската организация за безопасност
на възду хоплаването (ЕВРОКОНТРОЛ) и
Реп ублика България относно таксите за
аеронавигационно обслужване в зоните и
районите на летищата
Член единствен. Ратифицира Споразумението между Европейската организация за
безопасност на възду хоплаването (ЕВРОКОНТРОЛ) и Република България относно
таксите за аеронавигационно обслужване в
зоните и районите на летищата, подписано
на 8 май 2012 г.
Законът е приет от 41-ото Народно събрание
на 26 юли 2012 г. и е подпечатан с официалния
печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
7282

УКАЗ № 300
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“
Законът за ратифициране изменението на
Учредителния договор на Международния
валутен фонд за реформата на борда на изпълнителните директори, приет от ХLI Народно
събрание на 25 юли 2012 г.
Издаден в София на 1 август 2012 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Диана Ковачева
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ЗАКОН

за ратифициране изменението на Учредител
ния договор на Международния валутен фонд
за реформата на борда на изпълнителните
директори
Член единствен. Ратифицира изменението
на Учредителния договор на Международния
валутен фонд за реформата на борда на изпълнителните директори, прието с Резолюция
№ 66-2 на борда на управителите на Международния валутен фонд от 15 декември 2010 г.
Заключителна разпоредба
Параграф единствен. Законът влиза в сила
от деня на обнародването му в „Държавен
вестник“.
Законът е приет от 41-ото Народно събрание
на 25 юли 2012 г. и е подпечатан с официалния
печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
7212

УКАЗ № 301
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“
Законът за изменение и допълнение на Закона за здравното осигуряване, приет от ХLI
Народно събрание на 26 юли 2012 г.
Издаден в София на 1 август 2012 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Диана Ковачева

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за
здравното осигуряване (обн., ДВ, бр. 70 от
1998 г.; изм., бр. 93 и 153 от 1998 г., бр. 62, 65,
67, 69, 110 и 113 от 1999 г., бр. 1 и 64 от 2000 г.,
бр. 41 от 2001 г., бр. 1, 54, 74, 107, 112, 119 и
120 от 2002 г., бр. 8, 50, 107 и 114 от 2003 г.,
бр. 28, 38, 49, 70, 85 и 111 от 2004 г., бр. 39,
45, 76, 99, 102, 103 и 105 от 2005 г., бр. 17, 18,
30, 33, 34, 59, 80, 95 и 105 от 2006 г., бр. 11 от
2007 г.; Решение № 3 на Конституционния
съд от 2007 г. – бр. 26 от 2007 г.; изм., бр. 31,
46, 53, 59, 97, 100 и 113 от 2007 г., бр. 37, 71
и 110 от 2008 г., бр. 35, 41, 42, 93, 99 и 101 от
2009 г., бр. 19, 26, 43, 49, 58, 59, 62, 96, 97, 98
и 100 от 2010 г., бр. 9, 60, 99 и 100 от 2011 г.
и бр. 38 от 2012 г.)
§ 1. В чл. 1, ал. 2 думите „здравноосигурителни премии“ се заменят с „премии“ и
думите „здравноосигурителните договори“
се заменят със „застрахователните договори“.
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§ 2. Член 3 се изменя така:
„Чл. 3. Доброволното здравно осигуряване
е дейност по поемане на рискове, свързани
с финансовото обезпечаване на определени
здравни услуги и стоки срещу заплащане
на премии, въз основа на застрахователни
договори.“
§ 3. В чл. 18, ал. 2 цифрата „6“ се заменя
с „три“.
§ 4. В чл. 19, ал. 7, т. 15 цифрата „4“ се
заменя с „5“.
§ 5. В чл. 23, ал. 1, т. 11 след думите „т. 2“
се добавя „и ал. 2, т. 3“.
§ 6. В чл. 37 ал. 1 се изменя така:
„(1) За всяко посещение при лекаря или
при лекаря по дентална медицина, както и за
всеки ден болнично лечение, но не повече от
10 дни годишно, лицата по чл. 33 заплащат
на лекаря, на лекаря по дентална медицина
или на лечебното заведение суми, определени
с постановление на Министерския съвет.“
§ 7. Създава се чл. 40б:
„Чл. 40б. (1) Задължително здравноосигурените лица, за които се прилага схемата за
здравно застраховане на Европейския съюз
съгласно чл. 72 от Правилника за длъжностните лица на Европейския съюз и Условията
за работа на други служители на Европейския
съюз, установени с Регламент (EИО, Eвратом,
EОВС) № 259/68 на Съвета от 29 февруари
1968 г. относно определяне на Правилника за
длъжностните лица и условията за работа на
други служители на Европейските общности
и относно постановяване на специални мерки, временно приложими за длъжностните
лица на Комисията, не заплащат здравно
осигурителни вноски за периода, през който
се прилага по отношение на тях схемата за
здравно застраховане на Европейския съюз,
след предварително подадено заявление до
Националната агенция за приходите.
(2) Лицата по ал. 1 заплащат оказаната
им медицинска помощ по цени, определени
от лечебното заведение, а възстановяването
на разходите им се извършва при условията
и по реда на чл. 72 и Приложение VІІ от
Правилника за длъжностните лица на Европейския съюз.“
§ 8. В чл. 45 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 се създава т. 15:
„15. здравни дейности по чл. 82, ал. 2, т. 3
от Закона за здравето.“
2. В ал. 2 думите „т. 11 и 12“ се заменят
с „т. 11, 12 и 15“.
3. В ал. 3 думите „лекарства, медицински
изделия и диетични храни за специални медицински цели, напълно или частично“ се
заменят с „напълно или частично лекарствени
продукти, медицински изделия и диетични
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храни за специални медицински цели, както
и здравните дейности по чл. 82, ал. 2, т. 3 от
Закона за здравето“.
4. В ал. 9 след думите „медицински цели“
се поставя запетая и се добавя „както и на
лекарствени продукти за здравните дейности
по чл. 82, ал. 2, т. 3 от Закона за здравето“.
5. Алинея 10 се изменя така:
„(10) За лекарствените продукти, включени
в Позитивния лекарствен списък по чл. 262,
ал. 5, т. 1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, НЗОК договаря с
притежателите на разрешенията за употреба
или с техни упълномощени представители отстъпки от стойността за опаковка, изчислена
на база референтната стойност на съответния
лекарствен продукт, за който НЗОК заплаща,
при условия, по критерии и ред, определени
с наредбата по ал. 9.“
6. Създават се нови ал. 11, 12 и 13 и ал. 14:
„(11) Договорената отстъпка от стойността
по ал. 10 се разпределя пропорционално в
полза на НЗОК и здравноосигуреното лице
при условия и по ред, определени с наредбата
по ал. 9.
(12) Аптеките, сключили договор с НЗОК,
не могат да начисляват върху сумата, заплащана от здравноосигуреното лице, размера на
договорената отстъпка по ал. 10 от стойността,
която НЗОК заплаща.
(13) За лекарствени продукти за здравните
дейности по чл. 82, ал. 2, т. 3 от Закона за
здравето НЗОК договаря с притежателите
на разрешенията за употреба и/или с техни
упълномощени представители отстъпки от
цената на лекарствения продукт при условия,
по критерии и ред, определени с наредбата
по ал. 9.
(14) За медицинските изделия, включени в
списъка по чл. 30а от Закона за медицинските
изделия, НЗОК договаря с производителите
или търговците на едро с медицински изделия
и/или с техните упълномощени представители
отстъпки от стойността за съответната група
медицински изделия при условия, по критерии
и ред, определени с наредбата по ал. 9.“
7. Досегашната ал. 11 става ал. 15.
8. Досегашната ал. 12 става ал. 16 и в нея
думите „чл. 55в“ се заменят с „чл. 55е“.
9. Досегашната ал. 13 става ал. 17.
10. Създава се ал. 18:
„(18) Националната здравноосигурителна
каса договаря отстъпки и заплаща намалената
с договорените отстъпки стойност за всички
лекарствени продукти, приложими при лечението на злокачествените заболявания, на
изпълнителите на медицинска помощ, както
следва:
1. отстъпките се договарят от стойността
на опаковка, изчислена на база референтна
стойност на лекарствени продукти за лечението на злокачествени заболявания, включени
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в Позитивния лекарствен списък по чл. 262,
ал. 5, т. 2 от Закона за лекарствените продукти
в хуманната медицина;
2. след приключване на договарянето по
т. 1 се сключват договори с притежателите
на разрешенията за употреба на съответните
лекарствени продукти или с техни упълномощени представители; условията и редът за
договаряне се уреждат в методика, утвърдена
от Надзорния съвет по предложение на управителя на НЗОК.“
§ 9. Членове 55а, 55б и 55в се отменят.
§ 10. В чл. 55г се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова ал. 3:
„(3) За разработване на прогнозните обеми
и цени изпълнителите на медицинска помощ
са длъжни при поискване да предоставят на
НЗОК/РЗОК информация по определени от
НЗОК медицински и финансови параметри.“
2. Досегашните ал. 3 и 4 стават съответно
ал. 4 и 5.
§ 11. В чл. 55д, ал. 9 думите „ал. 4“ се
заменят с „ал. 5“.
§ 12. В чл. 64а, ал. 1, т. 6 думите „здравноосигурителните дружества“ се заменят със
„застрахователите по чл. 83, ал. 1“.
§ 13. Член 65 се изменя така:
„Чл. 65. Изпълнителите на медицинска
помощ са длъжни да предоставят на НЗОК/
РЗОК информация за извършената от тях
дейност при определените в НРД условия,
ред и обем.“
§ 14. В чл. 66 се правят следните изменения:
1. Алинея 2 се отменя.
2. В ал. 3 думите „по ал. 2“ се заменят с
„изисквана от НРД“.
§ 15. В чл. 80а, ал. 1 думата „издава“ се
заменя с „и Министерството на здравеопазването издават“.
§ 16. Член 81 се изменя така:
„Чл. 81. Тази глава урежда доброволното
здравно осигуряване.“
§ 17. Член 82 се изменя така:
„Чл. 82. (1) Доброволното здравно осигуряване се извършва въз основа на договор
за медицинска застраховка по смисъла на
чл. 222а от Кодекса за застраховането.
(2) Не са доброволно здравно осигуряване
договорите за медицинска застраховка, сключени по повод на пътувания извън територията
на Република България.
(3) Не се смята за доброволно здравно
осигуряване и дейността на изпълнители на
медицинска помощ по договори с физически
и юридически лица за извършване на медицински услуги, когато те са с определен вид,
обем и цени.“
§ 18. В чл. 83 се правят следните изменения:
1. Алинеи 1 и 2 се изменят така:
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„(1) Дейност по доброволно здравно осигуряване може да осъществяват застрахователните акционерни дружества, лицензирани
по видовете застраховки по т. 2 или по т. 1 и
2 от раздел ІІ, буква „А“ на приложение № 1
към Кодекса за застраховането.
(2) При изпълнение на задълженията си
по договорите за медицинска застраховка
застрахователите имат право да изискват
от изпълнителите на медицинска помощ и
от доставчиците на здравни стоки писмена
информация и документи за изпълнената
от тях здравна услуга или за доставената от
тях здравна стока на застрахованото лице.
Информацията по изречение първо включва
диагноза, предписано лечение, медицинска
документация относно лечението, лекарствени
продукти, медицински изделия, консумативи
и материали, вложени в лечението, вида и
обхвата на услугата, действащия в изпълнителя или доставчика ценоразпис на услугата.“
2. Алинеи 3 и 4 се отменят.
§ 19. Член 84 се отменя.
§ 20. В чл. 85 се правят следните изменения:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Видът, цените, условията и редът за
извършване на здравните услуги по ал. 1 се
определят с договори между изпълнителите
на медицинска помощ и застрахователите по
чл. 83, ал. 1.“
2. Алинея 3 се отменя.
§ 21. Член 86 се отменя.
§ 22. В глава трета раздел ІІ с чл. 87 – 90и,
раздел ІІІ с чл. 91 – 99в и чл. 99д, раздел ІV
с чл. 99е – 99и и раздел V с чл. 99к – 99н се
отменят.
§ 23. В чл. 101 се правят следните изменения:
1. Точка 2 се изменя така:
„2. следи за осигуряване от застрахователите по чл. 83, ал. 1 на предоставянето на
здравните услуги съгласно застрахователния
договор;“.
2. В т. 3 думата „лицензия“ се заменя с
„лиценз“.
3. Точка 4 се изменя така:
„4. изготвя в 7-дневен срок по искане от
заместник-председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление „Застрахователен надзор“, становище по съдържанието
и изпълнимостта на застрахователните договори за медицинска застраховка по смисъла на
чл. 222а, ал. 2 от Кодекса за застраховането,
предлагани от застрахователите.“
§ 24. В чл. 102 се правят следните изменения:
1. В ал. 1, т. 2 думите „здравноосигурителни
дружества“ се заменят със „застрахователи
по чл. 83, ал. 1“.
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2. В ал. 2, изречение първо думите „дружествата за доброволно здравно осигуряване“
се заменят със „застрахователите по чл. 83,
ал. 1“, а в изречение второ думите „дружества за доброволно здравно осигуряване“ се
заменят със „застрахователи по чл. 83, ал. 1“.
3. В ал. 3 думите „Здравноосигурителните
дружества“ се заменят със „Застрахователите
по чл. 83, ал. 1“.
4. В ал. 5 думите „здравноосигурителните
дружества“ се заменят със „застрахователите
по чл. 83, ал. 1“.
5. В ал. 6 думите „здравноосигурителните
дружества“ се заменят със „застрахователите
по чл. 83, ал. 1“.
§ 25. В чл. 106б се правят следните изменения:
1. Алинеи 1 – 3 се изменят така:
„(1) Който извършва или допуска извършването на дейност по доброволно здравно
осигуряване, без да е получил лиценз по реда
на Кодекса за застраховането, се наказва със:
1. глоба от 2000 до 10 000 лв. – за физическо лице;
2. им у ществена санк ци я от 50 000 до
200 000 лв. – за юридическо лице или едноличен търговец.
(2) При повторно нарушение административното наказание по ал. 1, т. 1 е от 4000
до 20 000 лв., а по ал. 1, т. 2 – от 100 000 до
400 000 лв.
(3) Нарушенията по ал. 1 и 2 се установяват
с актове на длъжностни лица от администрацията на Комисията за финансов надзор,
оправомощени за това от нейния заместникпредседател, ръководещ управление „Застрахователен надзор“. Наказателните постановления се издават от заместник-председателя
на Комисията за финансов надзор, ръководещ
управление „Застрахователен надзор“.“
2. Алинеи 4, 5, 6, 7, 8 и 9 се отменят.
§ 26. В чл. 108, ал. 2, изречение второ
думите „на здравноосигурителни дружества“
се заличават.
§ 27. В § 1 от допълнителните разпоредби
се правят следните изменения:
1. Точки 4 и 6 се отменят.
2. В т. 11 думите „дружествата за доброволно здравно осигуряване“ се заменят със
„застрахователите по чл. 83, ал. 1“.
3. Точка 12 се отменя.
4. В т. 14 думите „дружество за доброволно
здравно осигуряване“ се заменят със „застраховател по чл. 83, ал. 1“.
5. Точка 19 се отменя.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 28. До влизането в сила на постановлението по чл. 37, ал. 1 се прилага досегашната
ал. 1 на същия член.
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§ 29. (1) В едногодишен срок от влизането
в сила на този закон заварените здравноосигурителни дружества с издадена лицензия за
дейност по доброволно здравно осигуряване
по реда на Закона за здравното осигуряване
привеждат дейността си в съответствие с Кодекса за застраховането и подават заявление
до Комисията за финансов надзор за издаване
на лиценз за извършване на застраховане по
т. 2 или по т. 1 и 2 от раздел ІІ, буква „А“
на приложение № 1 към Кодекса за застраховането.
(2) Комисията за финансов надзор може да
откаже издаване на лиценз на основанията по
чл. 34 от Кодекса за застраховането.
(3) Издадените до влизането в сила на този
закон лицензии за извършване на дейност по
доброволно здравно осигуряване са валидни до
привеждането на дейността в съответствие с
Кодекса за застраховането и произнасянето на
Комисията за финансов надзор, съответно до
изтичането на срока за привеждане дейността
на заварените здравноосигурителни дружества
в съответствие с Кодекса за застраховането,
когато не са представени доказателства за
привеждане в съответствие с Кодекса за застраховането.
(4) За издаването на лиценз по реда на ал. 1
здравноосигурителн ите дружества не дължат
държавна такса.
§ 30. Заварените здравноосиг у рителни
дружества с издадена лицензия за дейност по
доброволно здравно осигуряване по реда на
Закона за здравното осигуряване до получаването на лиценз за извършване на застраховане, съответно до изтичането на срока
за привеждане на дейността в съответствие
с Кодекса за застраховането по § 29, ал. 1,
извършват дейността си по досегашния ред,
като се прилагат и отменените разпоредби на
чл. 99к – 99н и чл. 106б.
§ 31. (1) В едномесечен срок след изтичането на срока по § 29, ал. 1 заварените
здравноосигурителни дружества, които не са
привели дейността си в съответствие с Кодекса за застраховането, подават в Комисията
за финансов надзор заявление за:
1. преобразуване чрез сливане със или
вливане в застраховател, получил лиценз за
извършване на застраховане по раздел ІІ от
приложение № 1 към Кодекса за застраховането, включително за прехвърляне изцяло
или частично на своя портфейл от здравноосигурителни договори в процедурата по
преобразуването, или
2. прехвърляне изцяло на своя портфейл
от здравноосигурителни договори или на част
от него на застраховател, получил лиценз за
извършване на застраховане по т. 2 или по
т. 1 и 2 от раздел ІІ, буква „А“ на приложение

С Т Р.

18

ДЪРЖАВЕН

№ 1 към Кодекса за застраховането, извън
процедурата по т. 1, и за откриване на процедура по прекратяване, или
3. прекратяване на дейността си по реда
на Кодекса за застраховането, независимо от
това, дали завареното здравноосигурително
дружество е прехвърлило, или не портфейла
от здравноосигурителни договори.
(2) Заявление по ал. 1 може да се подаде
и в срока по § 29, ал. 1.
(3) След прехвърлянето на застраховател
на портфейл от здравноосигурителни договори те се смятат за застрахователни договори
по т. 2 от раздел ІІ на приложение № 1 към
Кодекса за застраховането при запазване на
всички условия по тях.
(4) Заварените здравноосигурителни дружества, които не са привели дейността си в
съответствие с Кодекса за застраховането в
срока по § 29, ал. 1 или не са подали заявление в срока по ал. 1 или 2, подлежат на
принудително прекратяване по реда на чл. 123
от Кодекса за застраховането.
(5) Прек ратяването и п роцед у ри те по
преобразуване, прехвърляне на портфейл от
здравноосигурителни договори, ликвидация
и несъстоятелност се осъществяват по реда
на Кодекса за застраховането.
§ 32. (1) Договорите за доброволно здравно осигуряване, които са в сила към деня на
влизане в сила на този закон, запазват действието си до изтичането на срока, за който са
сключени, но не по-късно от една година от
влизането в сила на този закон.
(2) Когато договор за доброволно здравно
осигуряване, действащ при влизането в сила
на този закон, изтича в ден, предхождащ деня,
в който изтича едногодишният период от влизането в сила на този закон, договорът може
да бъде подновен за нов срок, не по-дълъг
от една година от влизането в сила на този
закон, освен ако към деня на подновяването
дружеството за доброволно здравно осигуряване, което подновява договора, е получило
лиценз за застраховател съгласно § 29.
(3) Алинея 2 се прилага съответно и при
сключване на нови договори за доброволно
здравно осигуряване.
§ 33. Договорите по раздел І, т. 4 и 6 и по
раздел ІІ, буква „А“, т. 2 на приложение № 1
към Кодекса за застраховането, които са в
сила към датата на влизане в сила на този
закон, запазват действието си до изтичането
на срока, за който са сключени, като срокът
им не може да се продължава.
§ 34. (1) Националната здравноосигурителна каса договаря стойността на медицинските изделия, предназначени за заболявания,
включени в списъка по наредбата по чл. 45,
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ал. 3, при условия и по ред, утвърдени от
Надзорния съвет на НЗОК, по предложение
на управителя на НЗОК.
(2) Националната здравноосигу рителна
каса договаря стойността на медицинските
изделия, които се заплащат в условията на
болнична медицинска помощ при условия и
ред, утвърдени от Надзорния съвет по предложение на управителя на НЗОК.
(3) Договорените по ал. 1 стойности се
заплащат от НЗОК до приключване на процедурата по определяне на стойността, до
която НЗОК заплаща медицинските изделия,
принадлежащи към една група, по реда на
наредбата по чл. 30а, ал. 3 от Закона за медицинските изделия.
§ 35. В Кодекса за застраховането (обн.,
ДВ, бр. 103 от 2005 г.; изм., бр. 105 от 2005 г.,
бр. 30, 33, 34, 54, 59, 80, 82 и 105 от 2006 г.,
бр. 48, 53, 97, 100 и 109 от 2007 г., бр. 67 и 69
от 2008 г., бр. 24 и 41 от 2009 г., бр. 19, 41, 43,
86 и 100 от 2010 г., бр. 51, 60 и 77 от 2011 г. и
бр. 21 от 2012 г.) се правят следните изменения
и допълнения:
1. В чл. 1 ал. 2 се изменя така:
„(2) Разпоредбите на този кодекс не се
прилагат за дейността по допълнително социално осигуряване, доколкото друго не е
предвидено в закон.“
2. В чл. 9, ал. 1 след думата „Злополука“
се добавя „и застраховка „Заболяване“, като
застраховател, лицензиран само по т. 1 и/или 2
от раздел ІІ, буква „А“ на приложение № 1,
може да получи допълнителен лиценз за нов
вид застраховка по раздел І, а застраховател,
лицензиран по раздел І, може да получи допълнителен лиценз за нов вид застраховка
по т. 1 и/или 2 от раздел ІІ, буква „А“ на
приложение № 1.“
3. В чл. 11 се създават ал. 3 и 4:
„(3) Когато застрахователното акционерно
дружество е лицензирано само по т. 2 или по
т. 1 и 2 от раздел ІІ, буква „А“ от приложение
№ 1, фирмата му може да съдържа поотделно
или в комбинация думите „доброволен“, „здравен“ и „осигуряване“ или техни производни
на български или на чужд език.
(4) Лице, което не отговаря на изискванията
на ал. 3, не може да използва в своето наименование, в рекламната си или друга дейност в
комбинация думите „здравен“ и „осигуряване“
или техни производни на български или на
чужд език. Забраната по изречение първо не
се прилага за Националната здравноосигурителна каса и за нейните подразделения.“
4. В глава деветнадесета се създава раздел
ІV с чл. 222а:
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„Раздел ІV
Здравно (медицинско) застраховане

Покриване на здравни рискове по допълнителна застраховка

Договор за медицинска застраховка

Чл. 241б. (1) Допълнителната застраховка
по раздел I от приложение № 1 се сключва
като допълнително покритие към другите
застраховки по същия раздел.
(2) За покриване на здравни рискове по
допълнителна застраховка застрахователят
дължи еднократна сума или периодични плащания в съответствие с условията, предвидени
в договора.“
6. В § 1 от допълнителните разпоредби се
създават т. 54 и 55:
„54. „Специализирано обгрижване“ представлява оказването на помощ от медицинска
сестра, рехабилитатор или от друго квалифицирано лице, която има за цел да спомогне
на процеса на оздравяване.
55. „Палиативни грижи“ представляват
грижи за облекчаване състоянието на неизлечимо болни и които не са предназначени
или не могат да доведат до оздравяването им.“
7. В приложение № 1, раздел I:
а) в т. 4 буква „а“ се отменя;
б) в т. 6 букви „ж“ и „и“ се отменят.
§ 36. В Закона за Комисията за финансов
надзор (обн., ДВ, бр. 8 от 2003 г.; изм., бр. 31,
67 и 112 от 2003 г., бр. 85 от 2004 г., бр. 39, 103
и 105 от 2005 г., бр. 30, 56, 59 и 84 от 2006 г.,
бр. 52, 97 и 109 от 2007 г., бр. 67 от 2008 г.,
бр. 24 и 42 от 2009 г., бр. 43 и 97 от 2010 г.,
бр. 77 от 2011 г. и бр. 21 и 38 от 2012 г.) се
правят следните изменения:
1. В чл. 1, ал. 2 т. 2 се изменя така:
„2. дейността на застрахователите съгласно Кодекса за застраховането и Закона за
здравното осигуряване и дейността на презастрахователите, застрахователните брокери
и застрахователните агенти съгласно Кодекса
за застраховането;“.
2. В чл. 13:
а) в ал. 1:
аа) в т. 5 думите „Кодекса за социално
осигуряване и Закона за здравното осигуряване“ се заменят с „и Кодекса за социално
осигуряване“;
бб) в т. 10 и 11 думите „Закона за здравното
осигуряване“ се заличават;
б) в ал. 2 думите „Закона за здравното
осигуряване“ се заличават.
3. В чл. 16, ал. 1, т. 15 думите „и Закона за
здравното осигуряване“ се заличават.
4. В чл. 24, ал. 5, т. 1 думите „Кодекса за
социално осигуряване и Закона за здравното
осигуряване“ се заменят с „и Кодекса за социално осигуряване“.
5. В чл. 27, ал. 1:

Чл. 222а. (1) С договора за медицинска
застраховка застрахователят се задължава да
поеме рискове, произтичащи от заболяване или
злополука, свързани с финансовото обезпечаване на определени здравни услуги и стоки,
срещу получаване на застрахователна премия.
(2) С договора за медицинска застраховка
застрахователят може да поеме и финансовото обезпечаване на здравни услуги и стоки,
свързани с профилактика на застрахованото
лице, бременност, раждане и други.
(3) С договора за медицинска застраховка
застрахователят може да поеме финансовото
обезпечаване и на други стоки и услуги, свързани със здравно обслужване на застрахованото
лице, включително транспорт, специализирано
обгрижване и палиативни грижи.
(4) В договора за медицинска застраховка
може да се определи максимален размер на
задължението на застрахователя под формата на застрахователна сума или като обем и
обхват на здравните услуги и стоки, които се
предоставят за определен срок.
(5) С договора за медицинска застраховка застрахователят може да се задължи да
възстановява в пари извършени разходи от
застрахованото лице или да предоставя съответните стоки и услуги чрез изпълнители,
с които е сключил договор.
(6) Договорът за медицинска застраховка
може да бъде безсрочен, като в този случай
застрахователната премия не може да се увеличава вследствие на възрастта на застрахованото
лице или на влошаване на здравословното
му състояние.
(7) С договора за медицинска застраховка
могат да се покриват рискове, свързани със
загуба на доход вследствие на злополука или
заболяване, като застрахователят се задължава да компенсира чрез еднократни или
периодични плащания загубата на доход на
застрахованото лице.“
5. Създават се чл. 241а и 241б:
„Постоянна здравна застраховка
Чл. 241а. (1) С договора за постоянна здравна застраховка застрахователят се задължава
да извършва регулярни плащания на застрахованото лице за компенсиране загуба на доход
вследствие на злополука или заболяване.
(2) Обезщетението по постоянна здравна
застраховка се изплаща до пълното възстановяване на застрахованото лице, съответно
до придобиване на право за получаване на
пенсия за осигурителен стаж и възраст.
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а) в т. 1 думите „Закона за здравното осигуряване“ се заличават;
б) в т. 5 думите „или по нов здравноосигурителен пакет“ се заличават.
6. В чл. 30, ал. 1 т. 9 се отменя.
§ 37. В Закона за лекарствените продукти
в хуманната медицина (обн., ДВ, бр. 31 от
2007 г.; изм., бр. 19 от 2008 г.; Решение № 5
на Конституционния съд от 2008 г. – бр. 65
от 2008 г.; изм., бр. 71 от 2008 г., бр. 10, 23,
41, 88 и 102 от 2009 г., бр. 59 и 98 от 2010 г.,
бр. 9, 12, 60 и 61 от 2011 г. и бр. 38 от 2012 г.)
се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 209а, ал. 1 се създава т. 5:
„5. лечебни заведения за извънболнична
помощ, сключили договор с Националната
здравноосиг у рителна каса, с лекарствени
п род у к т и, необходими за изп ъ лнение на
здравните дейности по чл. 82, ал. 2, т. 3 от
Закона за здравето.“
2. В чл. 289:
а) досегашният текст става ал. 1;
б) създава се ал. 2:
„(2) Притежател на разрешение за употреба,
който не изпълни задължение, определено
с наредбата по чл. 258, ал. 5, се наказва с
имуществена санкция от 5000 до 10 000 лв.,
а при повторно извършване на същото нарушение – с имуществена санкция от 10 000
до 20 000 лв.“.
3. В чл. 291, ал. 1 и 2 след думите „чл. 289“
се поставя запетая и се добавя „ал. 1“.
§ 38. В Закона за лечебните заведения
(обн., ДВ, бр. 62 от 1999 г.; изм., бр. 88 и
113 от 1999 г.; попр., бр. 114 от 1999 г.; изм.,
бр. 36, 65 и 108 от 2000 г.; Решение № 11 на
Конституционния съд от 2001 г. – бр. 51 от
2001 г.; изм., бр. 28 и 62 от 2002 г., бр. 83, 102
и 114 от 2003 г., бр. 70 от 2004 г., бр. 46, 76,
85, 88 и 105 от 2005 г., бр. 30, 34, 59, 80 и 105
от 2006 г., бр. 31, 53 и 59 от 2007 г., бр. 110 от
2008 г., бр. 36, 41, 99 и 101 от 2009 г., бр. 38,
59, 98 и 100 от 2010 г., бр. 45 и 60 от 2011 г. и
бр. 54 от 2012 г.) се правят следните изменения:
1. В чл. 95, ал. 1 т. 2 се изменя така:
„2. да сключват договори със застрахователи, лицензирани по раздел ІІ, буква „А“, т. 2
или т. 1 и 2 от приложение № 1 към Кодекса
за застраховането.“
2. В чл. 96 т. 3 се изменя така:
„3. застрахователи, лицензирани по раздел ІІ, буква „А“, т. 2 или т. 1 и 2 от приложение № 1 към Кодекса за застраховането“.
§ 39. В Закона за мерките срещу изпирането
на пари (обн., ДВ, бр. 85 от 1998 г.; изм., бр. 1
и 102 от 2001 г., бр. 31 от 2003 г., бр. 103 и 105
от 2005 г., бр. 30, 54, 59, 82 и 108 от 2006 г.,
бр. 52, 92 и 109 от 2007 г., бр. 16, 36, 67 и 69
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от 2008 г., бр. 22, 23 и 93 от 2009 г., бр. 88 и
101 от 2010 г., бр. 16, 48, 57 и 96 от 2011 г. и
бр. 44 от 2012 г.) в чл. 3, ал. 2, т. 4 думите „и
здравноосигурителни дружества“ се заличават.
§ 40. В Закона за независимия финансов
одит (обн., ДВ, бр. 101 от 2001 г.; изм., бр. 91
от 2002 г., бр. 96 от 2004 г., бр. 77 и 105 от
2005 г., бр. 30, 33, 62 и 105 от 2006 г., бр. 67
от 2008 г., бр. 95 от 2009 г., бр. 54 от 2010 г.,
бр. 99 от 2011 г. и бр. 38 от 2012 г.) в § 1, т. 11,
буква „в“ от допълнителните разпоредби
думата „здравноосигурителни“ се заличава.
§ 41. В Закона за трансплантация на органи,
тъкани и клетки (обн., ДВ, бр. 83 от 2003 г.;
изм., бр. 88 от 2005 г., бр. 71 от 2006 г., бр. 36 и
41 от 2009 г., бр. 98 от 2010 г. и бр. 9 от 2011 г.)
в чл. 16, ал. 4 думите „дружествата за доброволно здравно осигуряване“ се заменят със
„застрахователите, лицензирани по раздел ІІ,
буква „А“, т. 2 или т. 1 и 2 от приложение № 1
към Кодекса за застраховането“.
§ 42. 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. и
бр. 53 от 2012 г.) в чл. 161 ал. 3 се изменя така:
„(3) С отделен закон може да се определи
друг минимален размер на капитала на определени акционерни дружества.“
§ 43. В Закона за здравето (обн., ДВ, бр. 70
от 2004 г.; изм., бр. 46, 76, 85, 88, 94 и 103 от
2005 г., бр. 18, 30, 34, 59, 71, 75, 80, 81, 95 и
102 от 2006 г., бр. 31, 41, 46, 53, 59, 82 и 95
от 2007 г., бр. 13, 102 и 110 от 2008 г., бр. 36,
41, 74, 82, 93, 99 и 101 от 2009 г., бр. 41, 42,
50, 59, 62, 98 и 100 от 2010 г., бр. 8, 9, 45 и 60
от 2011 г., бр. 38, 40 и 54 от 2012 г.) в чл. 28,
ал. 1 се създава т. 8:
„8. е необходима за нуждите на застраховател, лицензиран по т. 2 или по т. 1 и 2 от
раздел ІІ, буква „А“ на приложение № 1 към
Кодекса за застраховането.“
§ 44. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
Законът е приет от 41-ото Народно събрание
на 26 юли 2012 г. и е подпечатан с официалния
печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
7283
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ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за
горите (обн., ДВ, бр. 19 от 2011 г.; изм., бр. 43
от 2011 г. и бр. 38 от 2012 г.)
§ 1. В чл. 13 се правят следните допълнения:
1. В ал. 2 накрая се добавя „и включват
горските територии – държавна собственост,
и тези, собственост на физически лица, юридически лица и техни обединения, с обща
площ до 2 хектара включително.“
2. В ал. 3 след думата „имоти“ се добавя
„от 2“.
3. В ал. 7 се създава изречение второ: „Изработването на горскостопанските планове за
горските територии – собственост на физически лица, юридически лица и техни обединения, с обща площ до 2 хектара включително,
се възлага едновременно с инвентаризацията
по чл. 16, ал. 1 и се финансира от държавния
бюджет.“
4. В ал. 11 накрая се добавя „и/или от съответното държавно предприятие по чл. 163“.
5. Създава се ал. 14:
„(14) В случай че физическите лица, юридическите лица и техни обединения – собственици на горски територии с обща площ до 2
хектара включително, не желаят да ползват
изработения по реда на ал. 7 горскостопански
план, те възлагат изработването на горско
стопанска програма за своя сметка.“
§ 2. В чл. 39 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея
думите „движими вещи и“ се заличават.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по горите се разпорежда
безвъзмездно с движими вещи – държавна
собственост, когато разпореждането е между
Изпълнителната агенция по горите, нейните
структури и специализирани териториални
звена.“
§ 3. В чл. 41 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 4 думата „ежегодно“ се заличава.
2. Създава се ал. 5:
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„(5) Началната цена за провеждане на съответния търг за отдаване под наем на поземлени имоти в горските територии – държавна
собственост, не може да бъде по-ниска от
определената по реда на наредбата по чл. 86,
ал. 2 цена.“
§ 4. В чл. 43, ал. 4 след думите „ал. 4“ се
добавя „и 5“.
§ 5. В чл. 54 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 3 се създава буква „ж“:
„ж) зооветеринарни и биотехнически съоръжения;“
б) точка 4 се изменя така:
„4. нефтопроводи, топлопроводи, газопроводи, нефтопродуктопроводи, надземни и подземни проводи за хидротехнически съоръжения
за производство на електрическа енергия;“
в) създават се т. 5 и 6:
„5. надземни и подземни проводи за хид
ротехнически съоръжения, водопроводи и
канализации с диаметър над 1500 мм;
6. станции и стълбове на съществуващи
лифтове и влекове, които са търпими строежи по Закона за устройство на територията,
включително за нуждите на основен ремонт,
реконструкция, подмяна и/или модернизация – за срок до 20 години.“
2. В ал. 2, т. 2, буква „б“ след думите „т. 4“
се поставя запетая и се добавя „5 и 6“.
§ 6. В чл. 55 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1, т. 1 накрая се поставя запетая и
се добавя „буква „а“ и чл. 54, ал. 1, т. 4, 5 и 6“.
2. В ал. 3:
а) точка 1 се изменя така:
„1. скица на имота или скица-проект на
площта от кадастралната карта или от картата на възстановената собственост, извадка
от кадастралния регистър или от картата на
възстановената собственост с данни за имотите и партиди за тях;“
б) създава се т. 3:
„3. становище от съответната регионална
дирекция по горите, издадено въз основа на
документите по т. 1 и 2.“
§ 7. В чл. 56 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в текста преди т. 1 след думата „строеж“
се добавя „по чл. 54, ал. 1, т. 1 и 2, т. 3, буква
„ж“, т. 4, 5 и 6“;
б) точка 1 се изменя така:
„1. скица на имота или скица-проект на
площта от кадастралната карта или от картата на възстановената собственост, извадка
от кадастралния регистър или от картата
на възстановената собственост с данни за
имотите и партиди за тях, или комбинирана
скица, съдържаща същите данни;“
в) в т. 4 след думите „биологичното разнообразие“ съюзът „и“ се заменя с „или“.
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2. В ал. 6 изречение второ се заличава.
§ 8. В чл. 57 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се нова ал. 3:
„(3) Определената по реда на чл. 86, ал. 3
стойност на дървесината от горските територии – държавна собственост, върху които е
учредено право на строеж, постъпва в приход на
съответното държавно предприятие по чл. 163.“
2. Досегашната ал. 3 става ал. 4.
§ 9. В чл. 59, ал. 2 се създава изречение
второ: „Изграждането на такива обекти се допуска след издаване на разрешение за строеж.“
§ 10. В чл. 60 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 след думата „учредено“ се добавя
„възмездно“.
2. Създава се нова ал. 3:
„(3) Добивът и разпореждането с дървесината от обектите по чл. 59, ал. 2 се извършват
след издаване на разрешение за строеж.“
3. Досегашната ал. 3 става ал. 4.
4. Създават се ал. 5 и 6:
„(5) Дървесината от поземлени имоти в
горски територии, върху които е учредено
безвъзмездно право на строеж по чл. 55, ал. 2,
е собственост на:
1. съответното държавно предприятие – за
поземлени имоти – държавна собственост,
които се управляват от държавните предприятия по чл. 163;
2. съответната община – за поземлени
имоти – общинска собственост.
(6) Добивът и разпореждането с дървесината по ал. 5 се организират от съответното
държавно предприятие или община.“
§ 11. В чл. 61 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) точка 1 се изменя така:
„1. надземни и подземни проводи за хидротехнически съоръжения, водопроводи и
канализации с диаметър под 1500 мм, както и
въздушни и подземни електропроводи, кабели
и други довеждащи и отвеждащи проводи на
техническата инфраструктура;“
б) в т. 3 накрая се добавя „ – за срок до
30 години“.
2. Създава се нова ал. 2:
„(2) Сервитут върху поземлени имоти в
горски територии може да се учреди за обслужване на надземни и подземни проводи
за хидротехнически съоръжения, водопроводи и канализации с диаметър над 1500 мм,
нефтопроводи, топлопроводи, газопроводи,
нефтопродуктопроводи, надземни и подземни
хидротехнически съоръжения за производство
на електрическа енергия.“
3. Досегашната ал. 2 става ал. 3.
§ 12. В чл. 62 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 1 думите „ал. 2“ се заменят с „ал. 3“;

ВЕСТНИК

БРОЙ 60

б) в т. 2 думите „ал. 2“ се заменят с „ал. 3“.
2. В ал. 3:
а) точка 1 се изменя така:
„1. скица на имота или скица-проект на
площта от кадастралната карта или от картата на възстановената собственост, извадка
от кадастралния регистър или от картата на
възстановената собственост с данни за имотите и партиди за тях;“
б) създава се т. 3:
„3. становище от съответната регионална
дирекция по горите, издадено въз основа на
документите по т. 1 и 2.“
§ 13. В чл. 63 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1, т. 1 думите „ал. 2“ се заменят
с „ал. 3“.
2. В ал. 2:
а) точка 1 се изменя така:
„1. скица на имота или скица-проект на
площта от кадастралната карта или от картата на възстановената собственост, извадка
от кадастралния регистър или от картата
на възстановената собственост с данни за
имотите и партиди за тях, или комбинирана
скица, съдържаща същите данни;“
б) в т. 4 след думите „биологичното разнообразие“ съюзът „и“ се заменя с „или“.
3. В ал. 6 изречение второ се заличава.
4. Създава се нова ал. 10:
„(10) Определената по реда на чл. 86, ал. 3
и 4 стойност на дървесината от горските територии – държавна собственост, върху които е
учреден сервитут или такъв възниква по силата
на специални закони, постъпва в приход на
съответното държавно предприятие по чл. 163.“
5. Досегашната ал. 10 става ал. 11.
§ 14. В чл. 64 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думата „възникнали“ се заменя
с „които възникват“.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Приемането на подробен устройствен
план за сервитутите по ал. 1 се разрешава
след уведомяване на лицата по чл. 62, ал. 1.“
3. Създава се нова ал. 3:
„(3) Алинея 2 не се прилага за обекти с
национално значение или общински обекти
от първостепенно значение по смисъла на
Закона за устройство на територията.“
4. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и в нея
думите „учредения сервитут“ се заменят със
„сервитута“.
§ 15. В чл. 66 след думите „ал. 1“ се добавя „и 2“.
§ 16. В чл. 67 след думите „ал. 1“ се добавя „и 2“.
§ 17. В чл. 68 след думата „сервитути“ се
добавя „или такива възникват по силата на
специални закони“.
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§ 18. В чл. 69, ал. 1 в т. 2 в началото се
добавя „на държавни органи, извършващи
дейности по контрол и опазване на околната
среда – когато това е свързано с дейността
им, както и“.
§ 19. В чл. 70 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 т. 1 се изменя така:
„1. министъра на земеделието и храните – в
случаите по чл. 69, ал. 1, т. 2 и 3;“.
2. В ал. 2:
а) в текста преди т. 1 след думите „скица на
имота“ се добавя „или скица-проект“ и след
думите „картата на възстановената собственост“ се добавя „съгласувана от съответната
регионална дирекция по горите, и оценка на
имота“;
б) в т. 2 след думите „биологичното разнообразие“ съюзът „и“ се заменя с „или“;
в) точка 3 се изменя така:
„3. изготвен и одобрен проект за рекултивация в съответствие с нормативно установените
изисквания за рекултивация на нарушени терени – когато дейността, за която се учредява
правото на ползване, е свързана с отнемане
на повърхностния почвен слой;“
г) създава се т. 4:
„4. безусловна неотменяема банкова гаранция за изпълнение на проекта по т. 3 в размер
на общата стойност на рекултивацията и базисната цена на имота, върху който се учредява
правото на ползване, определена по реда на
наредбата по чл. 86, ал. 2, издадена в полза
на собственика или на съответното държавно
предприятие по чл. 163, когато дейността,
за която се учредява правото на ползване, е
свързана с отнемане на повърхностния почвен
слой; гаранцията се освобождава в едномесечен срок след приемане на рекултивацията.“
3. В ал. 3 думите „Лицето по ал. 1“ се заменят с „Органът по чл. 69, ал. 2“ и думите „в
едномесечен срок от датата на постъпването
му“ се заличават.
4. В ал. 4 изречение второ се заличава.
§ 20. В чл. 71, ал. 1 думите „свързани с
търсене и проучване на подземни богатства
по реда на Закона за подземните богатства“
се заменят с „по чл. 69, ал. 1, т. 1“.
§ 21. В чл. 73 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 1 след думата „предприятия“ се
добавя „и ферми за отглеждане на животни,
риба и други водни животни“ и думите „с изключение на стъпките на електропроводните
стълбове“ се заличават;
б) в т. 3 думата „приети“ се заменя с
„действащи“;
в) точка 4 се изменя така:
„4. създаване или разширяване на отделни
урегулирани поземлени имоти, за които има
влязъл в сила:
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а) подробен устройствен план – за реализиране на проекти за предоставяне на социални
услуги – резидентен тип, и социални услуги
от специализираните институции;
б) общ устройствен план – в останалите
случаи;“.
2. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Промяна на предназначението на поземлени имоти в горски територии по ал. 1,
т. 3 и т. 4, буква „б“ се извършва, след като
заявителят е придобил правото на собственост
върху имота.“
3. Създава се ал. 7:
„(7) За срок до 30 години не се допуска
промяна на функционалното предназначение
на обекти, изградени върху поземлени имоти,
чието предназначение е променено по реда
на ал. 1, т. 4, буква „а“.“
§ 22. В чл. 75, ал. 2, т. 1 след думите „скица на имота“ се добавя „или скица-проект“.
§ 23. В чл. 77 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 т. 5 се изменя така:
„5. влезли в сила административни актове,
издадени по реда на глава шеста от Закона
за опазване на околната среда или по реда
на Закона за биологичното разнообразие, или
становище на компетентния орган по околна
среда по двата закона;“.
2. В ал. 3 изречение второ се заличава.
§ 24. В чл. 78, ал. 2 думата „издаването“
се заменя със „съобщаването“.
§ 25. В чл. 80 се създават ал. 3 и 4:
„(3) Дървесината от поземлени имоти в
горски територии, чието предназначение е
променено безвъзмездно по чл. 78, ал. 4, е
собственост на:
1. съответното държавно предприятие – за
поземлени имоти – държавна собственост,
които се управляват от държавните предприятия по чл. 163;
2. съответната община – за поземлени
имоти – общинска собственост.
(4) Добивът и разпореждането с дървесината по ал. 3 се организират от съответното
държавно предприятие или община.“
§ 26. В чл. 81, а л. 3, т. 4 след ду мите
„биологичното разнообразие“ съюзът „и“ се
заменя с „или“.
§ 27. Член 85 се изменя така:
„Чл. 85. Актовете по чл. 56, ал. 3, чл. 63,
ал. 4, чл. 70, ал. 3, чл. 77, ал. 2 и чл. 79, ал. 3
се публикуват на интернет страницата на
издателя на акта при спазване на Закона за
защита на личните данни.“
§ 28. В чл. 86 се създават ал. 4, 5, 6 и 7:
„(4) Разпоредбата на ал. 3 се прилага и
при изготвяне на оценки за определяне на
обезщетението за сервитути, които възникват
в горските територии по силата на специални
закони.
(5) При промяна на предназначението,
учредяване или възникване на сервитути,
както и при учредяване на ограничени вещни
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права върху гори – държавна и общинска собственост, се заплаща цена за компенсационно
залесяване, определяна ежегодно със заповед
на министъра на земеделието и храните.
(6) Цената по ал. 5 постъпва в приход на:
1. съответното държавно предприятие по
чл. 163 – за горите – държавна собственост;
2. съответната община – за горите – общинска собственост.
(7) Платената по ал. 6 цена се разходва
само за създаване на нови гори.“
§ 29. В чл. 88, ал. 5 се създават т. 4 и 5:
„4. плантации от бързорастящи горскодървесни видове, създадени върху земеделски
земи или урбанизирани територии, с кратък
срок на отглеждане с цел производство на
специална дървесина; срокът за отглеждане
на горскодървесните видове се определя с
наредбата по чл. 18, ал. 1;
5. площите в границите на сервитутите на
хидромелиоративните съоръжения, за които
съгласно разпоредбите на специален закон не
се допуска наличие на дървесна и храстова
растителност.“
§ 30. В чл. 95, ал. 2 т. 2 се изменя така:
„2. определяне, одобряване, регистрация
и отмяна на източниците от горската семе
производствена база, събирането и добива на
горски репродуктивни материали, тяхното
окачествяване, търговия и внос;“.
§ 31. В чл. 96 се създават ал. 3 и 4:
„(3) В публичния регистър по ал. 2 се
вписват и държавните горски стопанства и
държавните ловни стопанства – доставчици
на горски репродуктивни материали.
(4) Въз основа на акт на Европейската комисия министърът на земеделието и храните
може, при условията и по реда на наредбата
по чл. 95, ал. 2, т. 2, да:
1. разрешава производството с цел търговия на горски репродуктивни материали,
отклоняващи се от минималните изисквания,
посочени в наредбата по чл. 95, ал. 2, т. 2,
когато техният произход е естествено адаптиран към местните и регионалните условия
и е застрашен от генетична ерозия;
2. разрешава предлагането на пазара на
територията на Република България на горски
репродуктивни материали, предназначени за изпитване, научни цели, селекция или генетична
консервация, както и на генеративни единици,
които не са предназначени за лесовъдството;
3. разрешава вноса на горски репродуктивни
материали, за които се отнасят изискванията
за търговия на наредбата по чл. 95, ал. 2, т. 2;
4. забранява на цялата територия на Репуб
лика България или части от нея търговията с
определен репродуктивен материал на краен
потребител за посяване или засаждане.“
§ 32. В чл. 101, ал. 3 се създава т. 6:
„6. условията и редът за провеждане на
сечите в границите на корекции на реки.“
§ 33. В чл. 102 се правят следните допълнения:
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1. В т. 1 след думата „брезовите“ се поставя
запетая и се добавя „върбовите“.
2. В т. 2 накрая се добавя „с изключение
на тези от келяв габър“.
§ 34. В чл. 104, ал. 1, т. 1 след думата
„тополовите“ се поставя запетая и се добавя
„липовите, върбовите“.
§ 35. В чл. 105 се създава т. 9:
„9. усвояване на дървесина в площите в
границите на сервитутите на хидромелиоративните съоръжения, за които съгласно разпоредбите на специален закон не се допуска
наличие на дървесна и храстова растителност.“
§ 36. В чл. 111 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Добивът на дървесина от горските
територии се извършва от търговци, регистрирани в публичния регистър по чл. 241, с
изключение на случаите, когато:
1. добивът се извършва самостоятелно от
физически лица в собствените им гори;
2. добивът се извършва от физически лица,
закупили стояща дървесина на корен за лична
употреба от държавни или общински гори без
право на продажба.“
2. Създават се ал. 3, 4, 5, 6 и 7:
„(3) Физическите лица по ал. 2, т. 2 закупуват дървесината от горските територии, собственост на общината, в която е постоянният
им адрес, а когато това е невъзможно – от
горските територии, държавна собственост.
(4) Количеството дървесина, което може да
се добива по реда на ал. 2, т. 2, се определя:
1. с решение на общинския съвет – за
горските територии – общинска собственост;
2. от директора на съответното държавно
предприятие по чл. 163 за всяко териториално
поделение по предложение на директорите
на съответните държавни горски стопанства
и държавни ловни стопанства – за горските
територии – държавна собственост;
3. от директора на учебно-опитните горски
стопанства – за горските територии, предоставени им за управление.
(5) В съответствие с определеното количество по ал. 4 кметовете на общините или
на населените места изготвят списъци на
физическите лица, които имат право да закупуват дървесината от горските територии
по реда на ал. 2, т. 2. Когато дървесината се
закупува от горски територии – държавна
собственост, списъците се одобряват от директора на съответното териториално поделение
на държавното предприятие или на учебноопитното горско стопанство.
(6) В списъците по ал. 5 се вписват трите
имена, постоянният адрес на не повече от
един член на домакинство, както и количеството дървесина, което той има право
да закупи. Общото количество дървесина,
което членовете на едно домакинство могат
да закупят за една календарна година, е до
10 кубически метра.
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(7) Добив на дървесина по реда на ал. 2,
т. 2 се извършва само в насаждения, в които
е предвидено:
1. провеждане на отгледни сечи във високостъблени гори с възраст до 60 години;
2. санитарни и технически сечи;
3. провеждане на сечи в издънковите гори
за превръщане в семенни и в нискостъблените гори;
4. санитарно прочистване.“
§ 37. В глава пета, раздел I се създават
чл. 116а и 116б:
„Чл. 116а. (1) Извън случаите по чл. 116
държавните предприятия по чл. 163 могат
да сключват договори за срок до 15 години
за продажба на стояща дървесина на корен
в размер до 10 на сто от годишното ползване
за съответното държавно предприятие, но не
повече от 20 на сто от годишното ползване на
дървесина от всяко отделно държавно горско
стопанство или държавно ловно стопанство,
с търговци:
1. вписани в публичния регистър по чл. 241;
2. отговарящи на условията по чл. 115,
ал. 1, т. 2.
(2) Условията и редът за провеждане на
процедурата и за сключване на договорите по
ал. 1 се определят с наредбата по чл. 95, ал. 1.
Чл. 116б. (1) За изпълнение на възложени
със закона дейности или мероприятия, предвидени в утвърдените финансови планове,
държавните предприятия по чл. 163 и техните
териториални поделения могат да добиват
дървесина от горските територии – държавна
собственост, предоставени им за управление.
(2) Дървесината по ал. 1 може да се използва за:
1. строителство на сгради и съоръжения
по чл. 54, ал. 1, т. 3;
2. изграждането на обекти по чл. 153, ал. 1;
3. изграждане на противопожарни депа;
4. поддръжка на недвижими имоти, които
не са горски територии и се ползват от съответното държавно предприятие и неговите
териториални поделения.
(3) За ползване на дървесината по ал. 1
и 2 съответното държавно предприятие или
неговото териториално поделение внася във
фонд „Инвестиции в горите“ средства в размер,
определен с постановлението по чл. 179, ал. 1.
(4) Добивът на дървесината по ал. 1 се извършва след решение на управителния съвет
на съответното държавно предприятие и може
да бъде извършен чрез възлагане по реда на
наредбата по чл. 95, ал. 1 или самостоятелно
от държавните горски стопанства и държавните ловни стопанства.
(5) Управителният съвет на държавното
предпри ятие взема решение за добив на
дървесина по ал. 1 въз основа на писмено
искане от:
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1. директора на съответното държавно
горско стопанство или държавно ловно стопанство – когато дървесината е необходима
за нуждите на териториалното поделение;
2. директора на държавното предприятие – в останалите случаи.“
§ 38. В чл. 120 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1, т. 1 тирето и думите „по реда
на наредбата по чл. 95, ал. 1“ се заличават.
2. Създава се ал. 5:
„(5) Ползването на недървесни горски
продукти от горските територии – държавна
и общинска собственост, по ал. 1, т. 1 и 3 се
извършва по реда на наредбата по чл. 95, ал. 1.“
§ 39. В чл. 124 т. 6 се отменя.
§ 40. В чл. 126 ал. 1, 2, 3, 4 и 5 се отменят.
§ 41. В чл. 127 се създават ал. 3 и 4:
„(3) Компетентен орган по прилагането на
Регламент № 995/2010 (ЕС) на Европейския
парламент и на Съвета от 20 октомври 2010 г.
за определяне на задълженията на операторите, които пускат на пазара дървен материал и
изделия от дървен материал (ОВ, L 295/23 от
12 ноември 2010 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕС) № 995/2010“, е Изпълнителната
агенция по горите.
(4) За п ри л а г а не н а Регл а мен т (ЕС)
№ 995/2010 при износ на необработена и
обработена дървесина Агенция „Митници“
прави списък с номерата и съставителя на
превозните билети, с които се транспортира
дървесината. Списъкът се предоставя ежемесечно на Изпълнителната агенция по горите.“
§ 42. В чл. 139 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създават се нови ал. 2 и 3:
„(2) Изпълнението на дейностите по ал. 1,
т. 1 и 2 в горските територии – държавна
собственост, се възлага на държавните предприятия по чл. 163 с договори.
(3) Добитата при изпълнение на договорите
по ал. 2 дървесина е собственост на собственика на територията, съответно на лицето, на
което е предоставена за управление.“
2. Досегашните ал. 2, 3 и 4 стават съответно ал. 4, 5 и 6.
§ 43. В чл. 148 ал. 7 се изменя така:
„(7) Движението по горските пътища на
пътни превозни средства, извън посочените
в ал. 1, се извършва при условия и по ред,
определени с наредбата по ал. 11. Движението
в горските територии на спортни мотори и
четириколесни моторни превозни средства
(ATV) се извършва само по горските пътища
и по трасета, които са специално обозначени по ред, определен с наредбата по ал. 11.
Достъпът с велосипеди, както и достъпът
за езда в горските територии, е свободен с
изключение на случаите, когато е ограничен
по предвидения в закона ред.“
§ 44. В чл. 155 се създава ал. 5:
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„(5) Проектите на нормативни актове по
ал. 4, т. 2 се изготвят от Министерството на
земеделието и храните.“
§ 45. В чл. 156 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) За разглеждане на заявления за промяна
на предназначението на поземлени имоти в
горски територии, уедряване, разпореждане и
учредяване на ограничени вещни права върху
горски територии – държавна собственост, Изпълнителната агенция по горите събира такси,
определени с тарифа на Министерския съвет.“
§ 46. В чл. 158, ал. 4 след думите „чл. 156“
се добавя „ал. 1“.
§ 47. В чл. 165 ал. 5 се изменя така:
„(5) Държавните горски стопанства могат
да извършват самостоятелно:
1. дейностите по чл. 89 и мероприятия за
защита на горските територии от пожари;
2. отглеж дане на млади насаж дения и
култури без материален добив и кастрене;
3. маркиране на насаждения и дървета
за сеч;
4. добив на дървесина в размер до 25 процента от годишното ползване за съответното
териториално поделение – при условия, определени в наредбата по чл. 95, ал. 1, и след
съгласуване с министъра на земеделието и
храните или оправомощено от него длъжностно лице;
5. добив на дървесина, повредена от абиотични и биотични фактори и въздействия, за
чието усвояване е издадено предписание по
чл. 131, ал. 2 от лесозащитна станция.“
§ 48. В чл. 174, ал. 3 след думата „участ
ници“ се добавя „и възложители“, а след думата „инвентаризация“ запетаята се заменя
със съюза „и“ и думите „и изпълнение“ се
заличават.
§ 49. В чл. 176, ал. 1 се правят следните
допълнения:
1. В т. 1 след думата „продукти“ се поставя запетая и се добавя „платената цена
за извършване на паша в горските територии – държавна собственост“.
2. В т. 7 накрая се поставя запетая и се
добавя „както и средства за компенсационно
залесяване и стойността на дървесината по
чл. 57, ал. 3 и чл. 63, ал. 10“.
§ 50. В чл. 179, ал. 2 накрая се поставя запетая и се добавя „проектиране и изграждане
на технико-укрепителни съоръжения“.
§ 51. В чл. 187 се създава ал. 3:
„(3) В горските територии – собственост
на физически лица, юридически лица и техни
обединения, с обща площ до 2 хектара включително, действията по ал. 2 се организират
и финансират от държавните предприятия
по чл. 163.“
§ 52. В чл. 188 ал. 1 се изменя така:
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„(1) Предотвратяването и установяването на
нарушения в горските територии се извършва
от служители, назначени от:
1. държавните горски стопанства и държавните ловни стопанства – за горските територии – държавна собственост, предоставени за
управление на съответните държавни предприятия по чл. 163, както и за териториите
по чл. 187, ал. 3;
2. учебно-опитните горски стопанства – за
горските територии, предоставени им за управление;
3. общините – собственици на гори – за
горските територии – тяхна собственост.“
§ 53. В чл. 190, ал. 2 се създава т. 12:
„12. спират превозни средства, които превозват дървесни и недървесни горски продукти,
за проверка на техния произход.“
§ 54. В чл. 191 се правят следните допълнения:
1. В ал. 2 след цифрата „8“ се добавя „и 12“.
2. В ал. 3 след цифрата „8“ се добавя „и 12“.
§ 55. В чл. 193, ал. 3 след думите „нейните
структури“ се добавя „на централните управления на държавните предприятия по чл. 163“.
§ 56. В чл. 197 се създава т. 15:
„15. имат правата по чл. 200, ал. 1, т. 5 и 6.“
§ 57. В чл. 198, ал. 2, т. 1, буква „б“ думите
„и трудов стаж по специалността по-малко
от три години“ се заличават.
§ 58. В чл. 201, ал. 4 думите „ал. 1“ се
заменят с „чл. 197 и горските инспектори“.
§ 59. В чл. 211, ал. 4 думите „при условията
и реда на Закона за опазване на селскостопанското имущество“ се заличават.
§ 60. Създава се чл. 211а:
„Чл. 211а. (1) Недървесните горски продук
ти, които са предмет на стопанска дейност,
както и коледните елхи се транспортират
придружени с превозен билет за недървесни
горски продукти по образец.
(2) Превозните билети по ал. 1 се издават от:
1. оправомощени от директора служители
в държавните горски стопанства, държавните
ловни стопанства и учебно-опитните горски
стопанства – за недървесните горски продук
ти, добити от горските територии, в които
упражняват служебните си задължения;
2. лицата, упражняващи лесовъдска практика – за недървесните горски продукти, добити
от собствените им гори, както и от горските
територии, за които са упълномощени от
собственика;
3. длъжностно лице, определено от кмета на
общината – за недървесните горски продукти,
добити извън горските територии.“
§ 61. В чл. 212 след думата „дървесина“
се добавя „и недървесни горски продукти“ и
думата „тази“ се заличава.
§ 62. В чл. 213 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея
се създава т. 4:
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„4. недървесни горски продукти, които са
предмет на стопанска дейност, както и на коледни елхи – непридружени с превозен билет
за недървесни горски продукти.“
2. Създава се ал. 2:
„(2) Забранява се употребата на необработен дървен материал от категориите едра
строителна дървесина и средна строителна
дървесина – III клас на сортиментност за
производство на енергия от биомаса.“
§ 63. В чл. 233, ал. 1, т. 6 думите „горски
автомобилни“ се заменят с „временни горски“.
§ 64. В чл. 234 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създават се нова ал. 4 и ал. 5:
„(4) Лицата по ал. 1, които са директори
и служители в централните управления и в
териториалните поделения на държавните
предприятия по чл. 163, не могат да упражняват лесовъдска практика в горските територии – собственост на общини, физически,
юридически лица и техни обединения на
територията на съответното държавно предприятие, освен по служба.
(5) Лицата по чл. 182 не могат да упражняват лесовъдска практика в горските територии
на територията на съответната община, освен
по служба.“
2. Досегашната ал. 4 става ал. 6 и в нея
думите „ал. 2 и 3“ се заменят с „ал. 2, 3, 4 и 5“.
§ 65. В чл. 236 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 т. 2 се изменя така:
„2. притежава диплома за завършено средно образование по специалността „Горско и
ловно стопанство“ или „Горско стопанство
и дърводобив“ и с придобита квалификация
„техник-лесовъд“, или диплома за завършено
средно образование и свидетелство за професионална квалификация с придобита 3-та
степен на професионална квалификация по
професията „техник-лесовъд“;“.
2. В ал. 2 т. 2 се изменя така:
„2. притежава диплома за завършено средно
образование по специалността „Горско стопанство и дърводобив“ или „Горско и ловно
стопанство“ и с придобита квалификация
„техник-лесовъд“, или диплома за завършено
средно образование и свидетелство за 3-та
степен на професионална квалификация по
професията „техник-лесовъд“;“.
3. В ал. 4 т. 2 се изменя така:
„2. п ри т еж а ва д и п лома за за вършено
средно образование по специалността „Горско стопанство и дърводобив“ или „Горско
и ловно стопанство“, или „Механизация на
горското стопанство и дърводобива“, или
„Дърводобив и транспорт“, или „Дърводобивна
промишленост“, и с придобита квалификация
„техник-лесовъд“, или „техник-технолог“, или
„техник-механизатор“, или диплома за завършено средно образование и свидетелство за
професионална квалификация с придобита
3-та степен на професионална квалификация
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по специалностите „Механизация на горското
стопанство“ или „Горско стопанство и дърводобив“, или „Горско и ловно стопанство“;“.
4. Създава се ал. 5:
„(5) За съответните дейности по ал. 1, 2 и 4
в публичния регистър може да бъде вписано и
физическо лице, което притежава документи
за завършено образование и квалификация,
които са приравнени към посочените изискуеми документи за съответната дейност в
съответствие с изискванията на Закона за
народната просвета, Закона за професионалното образование и обучение и Закона за
степента на образование, общообразователния
минимум и учебния план.“
§ 66. В чл. 239, т. 7 думите „2 и 3“ се заменят с „2, 3 и 4“.
§ 67. В чл. 240 се правят следните изменения и допъления:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) В случаите по чл. 239, т. 5, 7 и 8 заповедта на изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по горите за отписване от
регистъра подлежи на незабавно изпълнение.“
§ 68. В чл. 246 се правят следните изменения и допъления:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) В случаите по чл. 239, т. 5 и 6 заповедта на изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по горите за отписване от
регистъра подлежи на незабавно изпълнение.“
§ 69. В чл. 271 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) За нару шени я на Регламент (ЕС)
№ 995/2010 наказанието е глоба от 50 до
3000 лв., съответно имуществена санкция от
100 до 5000 лв., ако не е предвидено по-тежко
наказание.“
§ 70. В чл. 273 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова ал. 2:
„(2) Изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по горите предоставя със
заповед дървесината и недървесните горски
продукти, добити от горски територии – държавна собственост, предмет на нарушение,
отнети в полза на държавата, на:
1. съответното държавно предприятие по
чл. 163 – за горските територии – държавна
собственост, предоставени му за управление;
2. съответното учебно-опитно горско стопанство – за горските територии – държавна
собственост, предоставени му за управление.“
2. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и в нея
след думите „отнети в полза на държавата“
се добавя „с изключение на вещите по ал. 2“
и се поставя запетая.
3. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и в нея
думите „ал. 2“ се заменят с „ал. 3“.
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4. Досегашната ал. 4 става ал. 5 и в нея
след думите „отнети в полза на държавата“
се добавя „с изключение на вещите по ал. 2“
и се поставя запетая.
5. Досегашната ал. 5 става ал. 6.
6. Досегашната ал. 6 става ал. 7 и в нея
думите „по ал. 3“ се заменят с „по ал. 4“.
7. Досегашната ал. 7 става ал. 8 и в нея
думите „по ал. 6“ се заменят с „по ал. 7“.
8. Създава се ал. 9:
„(9) Средствата от продажбата на вещите
по ал. 2, получени след приспадане на всички
разходи по тяхното задържане и продажба,
се депозират в банкова сметка на:
1. съответното държавно предприятие по
чл. 163 – за дървесината и недървесните горски
продукти от горските територии – държавна
собственост, предоставени му за управление;
2. съответното учебно-опитно горско стопанство – за дървесината и недървесните
горски продукти от горските територии – държавна собственост, предоставени му за управление.“
9. Досегашната ал. 8 става ал. 10.
§ 71. В чл. 274 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 т. 2 след думата „образование“
текстът докрая се заличава.
2. Създава се нова ал. 2:
„(2) Лицата по ал. 1, т. 2 имат право:
1. да спират със сигнал със стоп-палка и
да проверяват пътните превозни средства,
превозващи дървесина и недървесни горски
продукти на територията на съответното
държавно предприятие, както и да проверяват
всички документи, свързани с управляваното
превозно средство и с извършвания превоз;
2. да ползват моторни превозни средства
със специален режим на движение, определени
от министъра на земеделието и храните по
предложение на директора на съответното
държавно предприятие.“
3. Досегашната ал. 2 става ал. 3.
§ 72. В чл. 275 се правят следните изменения:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Глобите, им у ществените санк ции,
както и сумите, получени от продажбата на
отнетите вещи, или паричната равностойност
на липсващите вещи – предмет и/или средство
на нарушението, с изключение на сумите, за
които се прилага чл. 273, ал. 9, се внасят в
бюджета на Изпълнителната агенция по горите, а когато наказателното постановление
е издадено от кмет на община – в бюджета
на съответната община.“
2. Алинея 5 се отменя.
§ 73. В § 1 от допълнителната разпоредба
се правят следните изменения и допълнения:
1. Точка 49 се изменя така:
„49. „Средно лесовъдско образование“ е
средно образование от професионално направление „Горско стопанство“ с придобита
квалификация „техник-лесовъд“ или „техник-
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технолог“, или професия „техник-лесовъд“, или
„техник-механизатор“, или приравнени към
тях образование и квалификация в съответствие с изискванията на Закона за народната
просвета, Закона за професионалното образование и обучение и Закона за степента на
образование, общообразователния минимум
и учебния план.“
2. Създават се т. 50, 51, 52 и 53:
„50. „Плантация“ е изкуствено насаждение,
създадено за производство на дървесина и
горски продукти.
51. „Специална дървесина“ е обла необработена дървесина, от която се добиват специфични асортименти с определено качество
и/или размери.
52. „Домакинство“ са две или повече лица,
които живеят заедно в един самостоятелен
обект или в част от него, в който са регистрирани по постоянен или настоящ адрес, и
имат общ бюджет, без оглед на родствената
връзка помежду им. Домакинство е и едно
лице, което живее в самостоятелно жилище,
в стая или в част от нея към дадено жилище,
има самостоятелен бюджет по отношение на
разходите за хранене и задоволяване на други
потребности.
53. „Скица-проект“ е скица, изработена
по реда на наредбите, издадени на основание
чл. 31 и § 4, ал. 1, т. 3 от Закона за кадастъра
и имотния регистър, във връзка с възлагане
на устройствени планове по реда на Закона
за устройство на територията, както и с постановяване на административни актове по
този закон.“
Преходни и заключителни разпоредби
§ 74. (1) Лесоустройствени проекти, планове и програми, утвърдени до 9 април 2011 г.,
запазват действието си до изработване на
горскостопански планове и програми по реда
на наредбата по чл. 18, ал. 1, но не по-късно
от срока им на действие.
(2) Лесоустройствени проекти, планове и
програми, изработени по реда на Наредба № 6
от 2004 г. за устройство на горите и земите от
горския фонд и на ловностопанските райони в
Република България (обн., ДВ, бр. 27 от 2004 г.;
изм., бр. 80 от 2005 г.), които не са одобрени
до 9 април 2011 г., се утвърждават по реда
на закона, като лесоустройствените проекти
и планове имат силата на горскостопански
планове, а лесоустройствените програми – на
горскостопански програми.
§ 75. Приходите от средства за компенсационно залесяване по отменения Закон за
горите (обн., ДВ, бр. 125 от 1997 г.; изм., бр. 79
и 133 от 1998 г., бр. 26 от 1999 г., бр. 29 и 78 от
2000 г., бр. 77, 79 и 99 от 2002 г., бр. 16 и 107
от 2003 г., бр. 72 и 105 от 2005 г., бр. 29, 30, 34,
36, 80, 82 и 102 от 2006 г., бр. 13, 24, 53 и 64
от 2007 г., бр. 43 и 54 от 2008 г.; Решение № 4
на Конституционния съд от 2008 г. – бр. 63 от
2008 г.; изм., бр. 69, 70 и 91 от 2008 г., бр. 6,

БРОЙ 60

ДЪРЖАВЕН

12, 19, 32, 74, 80, 94 и 103 от 2009 г., бр. 73,
87 и 88 от 2010 г.; отм., бр. 19 от 2011 г.) постъпват в приход на съответното държавно
предприятие по чл. 163, в района на което се
намира имотът, за който се дължи цена за
компенсационно залесяване, и се разходват
за създаване на нови гори.
§ 76. За периода от 9 април 2011 г. до вписването в търговския регистър на държавните
предприятия по приложение № 1 държавните
горски стопанства, както и държавните ловни
стопанства по чл. 9, ал. 1, т. 1 от Закона за
лова и опазване на дивеча внасят в бюджета
на Изпълнителната агенция по горите такси
за извършените ползвания от горите и земите
в горските територии – държавна собственост,
в размера и в сроковете съгласно Постановление № 202 на Министерския съвет от 2008 г.
за приемане на Тарифа за таксите, които се
събират в системата на Държавната агенция
по горите по Закона за горите (обн., ДВ, бр. 73
от 2008 г.; изм., бр. 89 от 2008 г.).
§ 77. (1) В срок до 31 декември 2012 г. изпълнителният директор на Изпълнителната
агенция по горите издава заповеди за отписване
от регистъра по чл. 235 на лицата, които не
отговарят на изискванията на чл. 236.
(2) Заповедите по ал. 1 се съобщават и
могат да се обжалват по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
(3) Актовете по ал. 1 се обнародват в „Държавен вестник“ след влизането им в сила.
§ 78. До изготвяне на горскостопански
п лан по ч л. 13, а л. 2 и ли горскост опанска програма по чл. 13, ал. 14 физическите
лица, юридическите лица и техни обединения – собствениците на поземлени имоти в
горски територии с обща площ до 2 хектара
включително, могат да извършват ползване
на дървесина при следните условия:
1. да не се провеждат окончателни фази
на възобновителни сечи;
2. да не се провеждат сечи за издънково
възобновяване или средностъблено стопанисване за превръщане на издънковите гори
в семенни;
3. размерът на ползването да не бъде поголям от 20 на сто от запаса на насаждението.
§ 79. (1) В срок от 6 месеца от влизането
в сила на този закон директорите на регионалните дирекции по горите възлагат изработването на областните планове за развитие
на горските територии.
(2) В срок до три години от влизането в
сила на този закон министърът на земеделието
и храните издава заповед за утвърждаване
на изработените областни планове по ал. 1.
(3) До утвърждаването на изработените
областни планове по реда на ал. 2 разпоредбата на чл. 73, ал. 6 не се прилага.
(4) До утвърждаването на изработените
областни планове по реда на ал. 2 размерът
на средствата за обществените екостистемни
ползи по глава седемнадесета, които благо-
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приятстват извършването на стопанска дейност, се определя с договор, сключен между
лицето, извършващо стопанската дейност, и
собственика на горската територия, съответно
държавното горско стопанство или държавното
ловно стопанство.
(5) Договорът по ал. 4 се сключва по реда
на Закона за задълженията и договорите по
инициатива на всяка от страните.
§ 80. (1) Лицата, вписани в публичните
регистри по чл. 39, ал. 2 и чл. 57а, ал. 1 от
отменения Закон за горите (обн., ДВ, бр. 125
от 1997 г.; изм., бр. 79 и 133 от 1998 г., бр. 26
от 1999 г., бр. 29 и 78 от 2000 г., бр. 77, 79 и
99 от 2002 г., бр. 16 и 107 от 2003 г., бр. 72 и
105 от 2005 г., бр. 29, 30, 34, 36, 80, 82 и 102 от
2006 г., бр. 13, 24, 53 и 64 от 2007 г., бр. 43 и 54
от 2008 г.; Решение № 4 на Конституционния
съд от 2008 г. – бр. 63 от 2008 г.; изм., бр. 69,
70 и 91 от 2008 г., бр. 6, 12, 19, 32, 74, 80, 94 и
103 от 2009 г., бр. 73, 87 и 88 от 2010 г.; отм.,
бр. 19 от 2011 г.), които към датата на влизане
в сила на този закон не са пререгистрирани
служебно по реда на § 35, могат да бъдат
вписани в регистъра по чл. 235, когато:
1. отговарят на изискванията на чл. 236
и чл. 242, и
2. в срок до 31 декември 2012 г. представят
в Изпълнителната агенция по горите заявление за регистрация и копие на документи
за завършено образование и квалификация
съгласно изискванията на чл. 236.
(2) Изпълнителната агенция по горите
вписва лицата в регистъра по реда на ал. 1 в
срок до 31 декември 2013 г.
(3) Вписването в регистъра се извършва
служебно, без заплащане на такси.
(4) Алинея 3 не се прилага в случаите, когато едновременно със заявлението по ал. 1,
т. 2 правоимащият е подал и заявление за
вписване на промяна в обстоятелствата.
(5) До вписването в регистъра по реда на
ал. 1 правото на съответните лица да извършват дейности в горските територии се
удостоверява с удостоверенията за регистрация, издадени по отменения Закон за горите.
§ 81. В Закона за приватизация и следприватизационен контрол (обн., ДВ, бр. 28
от 2002 г.; изм., бр. 78 от 2002 г., бр. 20 и 31
от 2003 г.; Решение № 5 на Конституционния
съд от 2003 г. – бр. 39 от 2003 г.; изм., бр. 46
и 84 от 2003 г., бр. 55 и 115 от 2004 г., бр. 28,
39, 88, 94, 103 и 105 от 2005 г., бр. 36, 53, 72
и 105 от 2006 г., бр. 59 от 2007 г., бр. 36, 65,
94, 98 и 110 от 2008 г., бр. 24, 42, 82 и 99 от
2009 г., бр. 18, 50, 89 и 97 от 2010 г., бр. 19 и
98 от 2011 г., бр. 20, 38 и 54 от 2012 г.) в приложение № 1 към чл. 3, ал. 1, в раздел „III.
Министерство на земеделието и храните“ в
т. 14 – 19 думата „горско“ се заличава.
§ 82. В Закона за лова и опазване на дивеча (обн., ДВ, бр. 78 от 2000 г.; изм., бр. 26 от
2001 г., бр. 77 и 79 от 2002 г., бр. 88 от 2005 г.,
бр. 82 и 108 от 2006 г., бр. 64 от 2007 г., бр. 43,
67, 69 и 91 от 2008 г., бр. 6, 80 и 92 от 2009 г.,
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бр. 73 и 89 от 2010 г., бр. 8, 19, 39 и 77 от
2011 г., бр. 38 от 2012 г.) се правят следните
изменения и допълнения:
1. В чл. 54:
а) в ал. 1 се създава изречение второ: „В
зависимост от епизоотичната обстановка
министърът на земеделието и храните, по
предложение на изпълнителния директор
на Изпълнителната агенция по горите или
на изпълнителния директор на Българската
агенция по безопасност на храните и след
съгласуване с министъра на околната среда и
водите, със заповед може да ограничава или
забранява лова на някои видове дивеч, както
и да прилага санитарен отстрел на диви животни като част от мерките за профилактика,
ограничаване и ликвидиране на болестите по
животните.“;
б) създава се ал. 12:
„(12) При свръхпопулация на хищници
министърът на земеделието и храните със
заповед по реда на ал. 1 може да определя
начина им на ловуване.“
2. В чл. 65 се създава т. 15:
„15. сачми с диаметър над 6 мм при провеждането на групов лов на дива свиня с
гладкоцевно оръжие; при провеждането на
групов лов на дива свиня с гладкоцевно оръжие
се разрешава употребата само на боеприпаси
тип „куршум“.“
3. В чл. 67, ал. 1 думите „чл. 5“ се заменят
с „чл. 7“.
4. Създават се чл. 83м, 83н, 83о и 83п:
„Чл. 83м. Който не изпълни задължение
по чл. 65, се наказва с глоба в размер от 200
до 2000 лв.
Чл. 83н. Който участва в групов лов на
дива свиня и дребен дивеч, без да е екипиран
с шапка или облекло с ярък сигнален цвят,
се наказва с глоба от 100 до 500 лв.
Чл. 83о. (1) Който ловува с концентрация
на алкохола в кръвта над 0,5 на хиляда или
наркотични или упойващи вещества, се наказва с глоба от 200 до 2000 лв.
(2) Който извърши нарушение по ал. 1,
след като е имал влязло в сила наказателно
постановление за друго такова нарушение в
срок от една година от влизането му в сила,
се наказва с глоба в размер от 3000 до 5000 лв.
Чл. 83п. Който не изпълни разпоредбата
на чл. 56, ал. 1, се наказва с глоба от 100 до
1000 лв.“
5. В приложение № 2 към чл. 9, ал. 1 т. 4
се изменя така:
„4. „ТРАКИЯ“.“
§ 83. 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., 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, 53 и 54
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от 2012 г.) § 12а от преходните и заключителните разпоредби се изменя така:
„§ 12а. Режимът по чл. 91, както и правомощията по чл. 165, ал. 2, т. 1 се ползват и от
лицата по чл. 197 и 198 от Закона за горите
при упражняване на правомощията им по
опазване и контрол на горските територии и
при спазване изискванията на чл. 170.“
§ 84. Разпоредбата на чл. 116а, ал. 1, т. 2
влиза в сила от 1 януари 2016 г.
Законът е приет от 41-ото Народно събрание
на 25 юли 2012 г. и е подпечатан с официалния
печат на Народното събрание.
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МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 166
ОТ 30 ЮЛИ 2012 Г.

за изменение и допълнение на Правилника за
прилагане на Закона за Министерството на
вътрешните работи, приет с Постановл ение
№ 126 на Министерския съвет от 2006 г.
(обн., ДВ, бр. 47 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 24
от 2007 г., бр. 44 и 91 от 2008 г., бр. 1 и 68 от
2009 г., бр. 5, 8, 40 и 90 от 2010 г., бр. 7, 19,
48, 51, 58, 63 и 97 от 2011 г. и бр. 12 от 2012 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. Член 8 се изменя така:
„Чл. 8. (1) В Главна дирекция „Национална
полиция“ (ГДНП) може да се създават отдели, сектори и други звена от по-нисък ранг в
зависимост от задачите и дейността є.
(2) В ГДНП се създава дирекция „Специализирани полицейски сили“.
(3) В дирекция „Специализирани полицейски сили“ може да се създават отдели, сектори,
други звена от по-нисък ранг и териториални
звена, които се ръководят от директора на
дирекцията и не се включват в структурата
на областните дирекции на МВР.
(4) Териториалните звена на дирекция
„Специализирани полицейски сили“ са специализираните полицейски управления.
(5) В ГДНП се създава отдел „Транспортна
полиция“.
(6) В отдел „Транспортна полиция“ може да
се създават сектори, други звена от по-нисък
ранг и териториални звена, които се ръководят
от началника на отдела и не се включват в
структурата на областните дирекции на МВР.
(7) Териториалните звена на отдел „Транспортна полиция“ са районните управления
„Транспортна полиция“, в които могат да се
създават участъци „Транспортна полиция“.
(8) Районите на действие на специализираните полицейски управления и районните
управления „Транспортна полиция“ се определят с акт на министъра на вътрешните работи по предложение на директора на Главна
дирекция „Национална полиция“.“
§ 2. Член 9 се отменя.
§ 3. В чл. 19а, ал. 1 след думите „Управление на собствеността и социални дейности“ се
добавя „в дирекция „Координация на борбата
с правонарушенията, засягащи финансовите
интереси на Европейския съюз (АФКОС)“ и
се поставя запетая.
§ 4. В чл. 20, ал. 1 т. 12 се отменя.
§ 5. В чл. 25 след думите „на НИИ и НПИ
в МВР“ се поставя запетая и се добавя „с
изключение на Медицинския институт“ и се
поставя запетая.
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§ 6. В чл. 32 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се нова ал. 3:
„(3) Използването на служители с полицейски правомощия от структурите на областните дирекции на МВР извън районите
им на действие се разрешава със заповед на
главния секретар на МВР по предложение на
директора на Главна дирекция „Национална
полиция“.“
2. Досегашната ал. 3 става ал. 4.
§ 7. В чл. 33 ал. 2 се изменя така:
„(2) Директорът на ГДНП контролира,
координира и методически ръководи изпълнението в областните дирекции на задачите
по направление на дейност.“
§ 8. Член 33а се изменя така:
„Чл. 33а. (1) Дирекциите, включени в структурата на главните дирекции, се ръководят
от директори, които:
1. осъществяват общото и непосредственото
ръководство, като организират, ръководят и
контролират дейността на подчинените им
звена;
2. организират изпълнението на задачите,
поставени от висшестоящите им органи;
3. отговарят пред директора на главната
дирекция за дейността на ръководените от тях
дирекции, а пред неговите заместници – съобразно възложените им функции;
4. осъществяват взаимодействие с други
структури на МВР, с местните и други органи
на държавна власт съобразно функционалната
си компетентност;
5. осъществяват финансовото и материалнотехническото осигуряване на дирекциите по
ред, определен от министъра на вътрешните
работи;
6. прилагат мерки за административна
принуда и издават наказателни постановления
по ред, определен със закон.
(2) В изпълнение на функциите си по ал. 1
директорите издават заповеди.
(3) Директорите по ал. 1 могат да се подпомагат от заместник-директор, който изпълнява
функции по управление, възложени му със
заповед на директора.“
§ 9. Създава се чл. 33б:
„Чл. 33б. (1) Областните управления „Пожарна безопасност и защита на населението“
при ГДПБЗН се ръководят от началници,
които:
1. осъществяват общото и непосредственото
ръководство, като организират, ръководят и
контролират дейността на подчинените им
звена;
2. организират изпълнението на задачите,
поставени от висшестоящите им органи;
3. отговарят пред директора на главната
дирекция за дейността на ръководените от тях
областни управления, а пред неговите заместници – съобразно възложените им функции;
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4. осъществяват взаимодействие с други
структури на МВР, с местните и други органи
на държавна власт съобразно функционалната
си компетентност;
5. управляват бюджета на областните управления и ръководят финансовото и материално-техническото им осигуряване;
6. отговарят за управлението на предоставените на областните управления имоти и
вещи – държавна собственост;
7. прилагат мерки за административна
принуда и издават наказателни постановления
по ред, определен със закон;
8. представляват юридическото лице.
(2) В изпълнение на функциите си по ал. 1
началниците издават заповеди.
(3) Нача лниците по а л. 1 могат да се
подпомагат от заместник-началник, който
изпълнява функции по управление, възложени
му със заповед на началника.“
§ 10. В чл. 39, ал. 1, т. 3 думите „директорите на главните дирекции по съответното“
се заменят с „директора на Главна дирекция
„Национална полиция“ по“.
§ 11. В чл. 55, ал. 6 се създава т. 4:
„4. ползват информационните фондове на
Генералния секретариат на Международната
организация на криминалната полиция – Интерпол, и на Европол.“
§ 12. В чл. 58, ал. 1, в основния текст думите „чл. 52а, ал. 2, т. 10 ЗМВР“ се заменят
с „чл. 52, ал. 2, т. 13 ЗМВР“.
§ 13. Създава се чл. 67а:
„Чл. 67а. Във всички случаи на извършена
проверка на помещение се съставя протокол
по реда на чл. 71, ал. 2 – 5 ЗМВР.“
§ 14. В чл. 73д, т. 4 думите „археологически
паметници“ се заменят с „движими културни
ценности“.
§ 15. В част трета, глава втора наименованието на раздел ІІ се изменя така:
„Главна дирекция „Национална полиция“.
§ 16. Член 74 се изменя така:
„Чл. 74. Главна дирекция „Национална
полиция“ е национална специализирана оперативно-издирвателна, охранителна и контролна
структура за превенция, предотвратяване,
п реси чане, разследване и разк риване на
престъпления, с изключение на свързаните с
организирана престъпна дейност, и за опазване
на обществения ред.“
§ 17. Член 75 се изменя така:
„Чл. 75. (1) За изпълнение на дейностите
по чл. 74 органите на ГДНП:
1. извършват оперативно-издирвателна
дейност, като могат да предлагат решения
по тактическата организация на работата
и събирането на информация в областните
дирекции на МВР;
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2. участват в предотвратяването, пресичането, разкриването и разследването на
престъпления;
3. извършват анализ на тежките престъпления, на техните извършители, на пострадалите
и на извършените аналогични престъпления
с оглед намиране на типови или специфични
характеристики, необходими за разкриването;
4. изследват и определят престъпни структури и връзките помежду им;
5. организират и извършват издирване на
лица и обекти и идентификация на трупове
и лица;
6. извършват полицейска регистрация;
7. извършват експертни справки и експертизи;
8. извършват проучване и оценка на методите и полицейските тактики, прилагани
при противодействие срещу престъпността,
като могат да правят предложения за усъвършенстване организацията на оперативноиздирвателната дейност;
9. осъществяват дейности по опазване на
обществения ред и безопасността на движението;
10. извършват превантивна дейност по
опазване на обществения ред и безопасността
на движението, като:
а) изучават и анализират причините и
условията, благоприятстващи нарушенията
на обществения ред и безопасността на движението по пътищата;
б) разработват и осъществяват стратегии и
мерки за недопускане, отстраняване и ограничаване на причините и условията, благоприятстващи нарушенията на обществения ред
и безопасността на движението по пътищата;
в) изпълняват сигнални функции по отношение на физически и юридически лица за
отстраняване на причините по букви „а“ и „б“;
г) планират, координират и контролират
самостоятелно и съвместно с други държавни органи и организации изпълнението на
превантивни мероприятия;
д) информират участниците в движението
за пътнотранспортната обстановка в страната;
е) ана лизи рат състоянието на п ът ни я
контрол, организацията на движението и
аварийността на пътищата в страната;
11. контролират безопасността на движението чрез използване на централизирана
електронна система и автоматизирани технически средства по държавната пътна мрежа;
12. осъществяват обмен на информация с
компетентните органи на държавите – членки
на Европейския съюз, в областта на безопасността на движението;
13. организират, контролират или осъществяват пилотиране и съпровождане на
официални лица, делегации и товари по ред,
определен с акт на министъра на вътрешните
работи;
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14. обработват данни за административни
нарушения, установени с автоматизирани технически средства по държавната пътна мрежа;
15. получават непрекъснато информация за
състоянието на пътната мрежа, организацията
на движението и настъпилите пътнотранспортни произшествия; координират въведените
временни ограничения на движението;
16. обобщават, анализират и предлагат мерки за обезопасяване на участъците с концентрация на пътнотранспортни произшествия;
17. съгласуват заповеди за въвеждане на
временна организация на движението при
извършване на строителство и ремонт по автомагистралите и първокласната пътна мрежа;
18. планират и въвеждат нови технически
средства, системи за автоматизиран контрол
и управление на пътното движение;
19. организират и контролират охраната
на обекти и мероприятия;
20. осъществяват дейности, свързани с
охрана на обекти с използване на сигналноохранителна техника (СОТ);
21. изготвят и съгласуват проекти на сиг
нално-охранителни известителни системи и
телевизионни системи за наблюдение в изпълнение на законови правомощия;
22. извършват проучване, проектиране,
изграждане и профилактиране на сигналноохранителни известителни системи;
23. осъществяват развъдна дейност, снабдяване, подбор, настаняване, обслужване,
обучение и използване на животни за служебни нужди;
24. осъществяват контрол по спазване на
нормативните изисквания за осъществяване
на дейности с общоопасни средства;
25. осъществяват контрол по спазване на
нормативните изисквания за осъществяване
на частна охранителна дейност;
26. издават разрешения, лицензи, справки и
други документи по направления на дейност,
когато това е предвидено в нормативен акт;
27. въвеждат временни ограничения при
условия и по ред, определени с нормативен акт;
28. прилагат мерки за административна
принуда и осъществяват административнонаказателна дейност;
29. събират, обработват, обобщават и анализират наличната информация по направления
на дейност;
30. събират, обработват, въвеждат, систематизират, използват и предоставят информация,
организирана в автоматизирани информационни фондове, системи или регистри, създадени по силата на закон, за изпълнение на
правомощията си по направление на дейност;
31. разработват или участват в разработването или дават становища по проекти на
нормативни и други актове, регламентиращи
противодействието на престъпността, опаз-
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ването на обществения ред, превенцията на
правонарушенията и безопасността на движението по пътищата;
32. участват в екипи, работни групи и комисии, създадени съвместно с други държавни
органи, служби и органи на други държави и
международни организации, за разработване
и утвърждаване на проекти на нормативни
актове и тяхното изменение и допълнение;
33. осъществяват взаимодействие и информационен обмен с полицейски структури
на други държави с цел обмяна на опит,
синхронизиране и прилагане в полицейската
практика на международните законодателство
и стандарти;
34. осъществяват взаимодействие и информационен обмен с други държавни органи и
организации при условия и по ред, предвидени в закон;
35. привличат и взаимодействат с граждани
и неправителствени организации с цел установяване на партньорство и сътрудничество
при решаване на проблеми на сигурността и
обществения ред;
36. разработват обзори, методики, указания
и други документи, свързани с оптимизиране
на дейността;
37. събират, обобщават, систематизират и
анализират информация и предлагат мерки
за подобряване на работата и разработват
насоки и приоритети за работа по отделните
направления на дейност;
38. проучват и оценяват полицейските методи и тактики за опазване на обществения
ред и безопасността на движението и правят
предложения за тяхното усъвършенстване;
39. извеж дат и п ред лагат нац иона лни
приоритети, свързани с обществения ред и
сигурността, на базата на изучаване, идентифициране и анализ на проблемите на местно
ниво;
40. разработват, предлагат и реализират
програми за превенция на престъпленията и
правонарушенията;
41. самостоятелно и съвместно с други
органи извършват проверки по предложения
и сигнали;
42. организират и осъществяват обучителни дейности за поддържане и повишаване на
професионалната квалификация;
43. участват в работата по изработване на
политики и осъществяване на методическо
ръководство и контрол по спазването на етичните стандарти на професионалното поведение
и основните права и свободи на гражданите.
(2) Редът за осъществяване на дейностите
по чл. 52, ал. 2, т. 7 и 10 ЗМВР се определя
с инструкции на министъра на вътрешните
работи.“
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§ 18. В чл. 76, в основния текст думите
„Главна дирекция „Криминална полиция“
се заменят с „Главна дирекция „Национална
полиция“.
§ 19. В чл. 76а, в основния текст думите
„Главна дирекция „Криминална полиция“
се заменят с „Главна дирекция „Национална
полиция“.
§ 20. Създават се чл. 76б и 76в:
„Чл. 76б. Главна дирекция „Национална
полиция“ организира, координира, методически ръководи и контролира дейността на
областните дирекции на МВР по опазване на
обществения ред, свързана със:
1. териториалното обслужване на граждани;
2. патрулно-постовата дейност;
3. осигуряването на сигурността, опазването
и възстановяването на обществения ред при
провеждане на масови мероприятия;
4. задържането на лица в структурите на
МВР;
5. конвоирането на лица;
6. използването на служебните животни и
техните водачи;
7. защитата и охраната на стратегически
и особено важни обекти, включително използваната за това сигнално-охранителна
техника (СОТ);
8. функционирането на домовете за временно настаняване на пълнолетни лица и
заведенията за отрезвяване;
9. функционирането на звената „Общинска
полиция“;
10. контрола по спазването на нормативните изисквания при извършване на дейности,
свързани с общоопасни средства;
11. контрола по спазването на нормативните изисквания при извършване на частна
охранителна дейност;
12. приема на граждани и подкрепата на
жертви на престъпления;
13. поддържането и използването на автоматизирани регистри по направления на дейност, създадени по силата на нормативен акт;
14. изготвянето на проекти на сигналноохранителни известителни системи и телевизионни системи за наблюдение в изпълнение
на законови правомощия;
15. проучването, проектирането, изграждането и профилактирането на сигнално-охранителни известителни системи;
16. прилагането на мерките за подобряване
на работата по опазването на обществения ред.
Чл. 76в. Главна дирекция „Национална
полиция“ организира, координира, ръководи и
контролира дейността на областните дирекции
на МВР по безопасността на движението чрез
осъществяване на методическо ръководство,
помощ и контрол по:
1. създадената организация за работа на
структурите, извършващи дейности, свързани
с безопасността на движението;
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2. изпълнението на дейностите, свързани с
контрол на пътното движение и безопасността
на движението;
3. обхвата и ефективността на контролната
дейност за спазване на правилата за движение;
4. обработката и администрирането на
нарушения, установени с автоматизирани технически средства по държавната пътна мрежа;
5. осъществяване на контрола върху техническата изправност на пътните превозни
средства при движение по пътищата;
6. дейността по идентификацията, проверката на техническото състояние, издаването
на свидетелства за регистрация и отчета на
пътните превозни средства;
7. регистрацията, отчета и контрола на
техническото състояние на пътните превозни
средства, на водачите на МПС и издаването
на свидетелствата за правоуправление;
8. отчета на пътнотранспортните произшествия и анализа на последиците от тях;
9. анализа и мерките за обезопасяване на
участъците с концентрация на пътнотранспортни произшествия;
10. изготвянето на становища и съгласуването на проекти съгласно законовите
правомощия.“
§ 21. В чл. 77 думите „Главна дирекция
„Криминална полиция“ се заменят с „Главна
дирекция „Национална полиция“.
§ 22. В чл. 78 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1, в основния текст думите „Главна
дирекция „Криминална полиция“ се заменят
с „Главна дирекция „Национална полиция“
и след думите „Шенгенската информационна
система“ се добавя „и/или в базата данни на
Интерпол“.
2. В ал. 2 думите „Главна дирекция „Криминална полици я“ се замен ят с „Главна
дирекция „Национална полиция“.
3. В ал. 3, в основния текст думите „Главна
дирекция „Криминална полиция“ се заменят
с „Главна дирекция „Национална полиция“.
§ 23. В чл. 79 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „Главна дирекция „Криминална полици я“ се замен ят с „Главна
дирекция „Национална полиция“.
2. В ал. 2 абревиатурата „ГДКП“ се заменя
с „ГДНП“.
§ 24. В чл. 80, в основния текст думите
„Главна дирекция „Криминална полиция“
се заменят с „Главна дирекция „Национална
полиция“.
§ 25. В чл. 80а, в основния текст думите
„Главна дирекция „Криминална полиция“
се заменят с „Главна дирекция „Национална
полиция“.
§ 26. В чл. 80б абревиатурата „ГДКП“ се
заменя с „ГДНП“.
§ 27. В чл. 80в абревиатурата „ГДКП“ се
заменя с „ГДНП“.
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§ 28. В чл. 80г се правят следните изменения и допълнения:
1. В основния текст думите „Главна дирекция „Криминална полиция“ се заменят
с „Главна дирекция „Национална полиция“.
2. В т. 1 накрая се поставя запетая и се
добавя „както и за извършване на дейността
по опазване на обществения ред и безопасността на движението“.
3. В т. 2 накрая се поставя запетая и се
добавя „както и за нуждите на дейността по
опазване на обществения ред и безопасността
на движението“.
§ 29. В чл. 80д се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „Главна дирекция „Криминална полици я“ се замен ят с „Главна
дирекция „Национална полиция“.
2. В ал. 2 абревиатурата „ГДКП“ се заменя
с „ГДНП“.
§ 30. Създават се чл. 80е – 80к:
„Чл. 80е. Дирекция „Специализирани полицейски сили“ е специализирана структура
на Главна дирекция „Национална полиция“
за опазване на обществения ред, охрана на
масови мероприятия, овладяване на масови
безредици, противодействие на терористични
действия, охрана на стратегически и особено
важни обекти и на дипломатически представителства.
Чл. 80ж. (1) Органите на дирекция „Специализирани полицейски сили“:
1. подпомагат органите на главните и
областните дирекции по опазване на обществения ред;
2. участват в опазването на обществения
ред при провеждане на масови мероприятия;
3. осъществяват дейности по възстановяване, поддържане и опазване на обществения
ред при масови безредици;
4. участват в опазването на обществения
ред при кризи от различен характер;
5. у частват в полицейски операции на
главните и областните дирекции;
6. осъщест вяват ох ра на и операт и вно
обезпечаване на стратегически и особено
важни обекти, както и на дипломатически
представителства, обекти на МВР и обекти
на договорен принцип;
7. осъществяват охрана на специални товари, опасни товари и ценни пратки на територията на страната, когато им е възложено
със закон или на договорен принцип;
8. съдействат на други държавни органи
или длъжностни лица, когато противозаконно
се пречи на тяхната дейност;
9. събират, обработват, използват и предоставят информация, придобита при или по
повод изпълнение на нормативно определените
им дейности.
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(2) При осъществяване на дейностите по
ал. 1 органите на дирекция „Специализирани
полицейски сили“ имат право:
1. да разполагат сили и средства, да изграждат, използват и снемат инженерно-технически
съоръжения и други средства за охрана на
стратегически и особено важни обекти;
2. да отцепват райони, да ограничават
временно или да забраняват движението на
лица и транспортни средства;
3. да ползват или да прекъсват комуникационни връзки в случаите по ал. 1, т. 7 след
съгласуване с компетентните органи.
(3) Силите и средствата на дирекция „Специализирани полицейски сили“ се ползват от
структурите на МВР при условия и по ред,
определени с акт на министъра на вътрешните работи.
Чл. 80з. (1) Охраната на стратегически и
особено важни обекти се осъществява със
системи за физическа защита, които могат
да включват персонал за физическа защита,
физически бариери, сигнално-охранителни и
известителни системи, системи за контрол
на достъпа и системи за видеонаблюдение,
охранително осветление, комуникационни
средства, транспортни средства, служебни
животни, съответно оборудвани служебни
помещения и други.
(2) Физически бариери са всички видове
огради, оградни съоръжения, решетки, метални или усилени с метал врати, капандури
и прозорци, укрепващи метални елементи,
механични заключващи устройства, тунелни
проходни съоръжения и други.
(3) Оградни съоръжения са всички видове
врати, заключващи устройства към тях, спиращи, контролиращи и задържащи достъпа
съоръжения, разположени преди, след и на
самата ограда неподвижно или задвижвани
ръчно или автоматично.
(4) Спиращи достъпа съоръжения са подвижни и неподвижни, ограничаващи или
спиращи движението на моторни превозни
средства или на лица съоръжения по пътя
им към контролно-пропускателните пунктове с цел улесняване на проверката им, като:
различни видове бариери, рогатки, парапетни
ограничители, разположени зигзагообразно
стоманобетонни блокове, неравности по пътната настилка и др.
(5) Контролиращи достъпа съоръжения са
всички видове биологични, електронни или
магнитни четящи устройства, кодирани бутонни устройства и други, които при подадена им
команда деблокират спиращите съоръжения
или врати. Тези устройства могат и да запазват информацията за контролирания достъп.
(6) Задържащи достъпа съоръжения са
съоръженията за възпрепятстване достъпа
на лица до охран явани я обект, които се
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разполагат в близост или върху физическите
бариери, включително:
1. физически (кльонови допълнения – единични и двойни, шипове, бодливи рулони от
тел, ламели, мрежи и др.);
2. звукозаглушаващи;
3. светлиннозаслепяващи;
4. химически вещества, които образуват
дим, пяна, представляват залепващи вещества и др.
(7) Сигнално-охранителни и известителни
системи са централни или местни пултове,
кон т ролни панели, дат чиц и, средст ва за
сигнализация и устройства за предаване на
сигнали на разстояния, които подават сигнал
при евентуален опит да бъдат преодолени или
разрушени физическите бариери от системи
за физическа защита на даден обект.
(8) Системи за видеонаблюдение са съвкупност от видеокамери, монитори, записващи
устройства, видеомултиплексори, превключ
ватели и други, с които се наблюдават, констатират и/или заснемат извършителите на
опити за проникване или проникналите в
даден обект.
(9) Комуникационни средства са всички
видове директни проводни, телефонни и
радиовръзки, които се ползват от персонала
за физическа защита, за ръководство, пренасочване и повик ване на допълнителни
сили за предотвратяване на противозаконно
проникване или за преследване на незаконно
проникналите в даден обект.
Чл. 80и. (1) Териториалните звена на дирекция „Специализирани полицейски сили“
при приемането на стратегически или особено
важен обект за охрана разработват план за
охрана и отбрана, съгласуван с директора на
съответната областна дирекция на МВР и с
административния ръководител на съответния
обект. Планът се утвърждава от директора на
дирекция „Специализирани полицейски сили“.
(2) С плана за охрана и отбрана се определя
редът за действие на органите на дирекция
„Специализирани полицейски сили“ по осигуряване физическата защита на обектите,
пропускателния режим, реда за временно
пребиваване на територията на обекта и взаимодействието с другите структури на МВР,
с други органи и лица.
(3) Отговорен за изпълнението на плана за
охрана и отбрана е началникът на съответното
структурно звено на дирекция „Специализирани полицейски сили“.
Чл. 80к. (1) При необходимост след съгласуване с кмета на общината, в която е
разположен охраняваният стратегически или
особено важен обект, може да се установи зона
с ограничен достъп. Границата на зоната се
обозначава с ясно видими знаци (табели). В
границите на зоната не се включват пътищата
за общо ползване и жилищни сгради.
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(2) На подс т ъп и т е к ъм ох ра н я ва н и т е
стратегически или особено важни обекти
може да се изградят инженерно-технически
съоръжения.“
§ 31. В чл. 81, ал. 2, т. 4 думата „организират“ се заменя с „осъществяват, организират“ и
накрая се поставя запетая и се добавя „когато
им е възложено със закон или на договорен
принцип“.
§ 32. В част трета, глава втора раздел ІІІ
с чл. 81а – 81з се отменя.
§ 33. В чл. 127г, ал. 1 думите „упълномощено от него длъжностно лице“ се заменят с
„началника на съответното ОУПБЗН“.
§ 34. В чл. 127л се правят следните изменения:
1. В ал. 1:
а) точка 3 се отменя;
б) в т. 5 думите „Националния оперативно
комуникационно-информационен център“ се
заменят с „Националния оперативен център
на ГДПБЗН“.
2. В ал. 2:
а) в т. 4 думите „и на Националния план
за провеждане на спасителни и неотложни
аварийно-възстановителни работи (СНАВР)“
се заличават;
б) в т. 5 думите „Решение 2004/277/ЕО,
Евратом на Комисията от 29 декември 2003 г.
за определяне на правила за въвеждане на
Решение 2001/792/ЕС, Евратом на Съвета
за създаване на механизъм на Общността за
улесняване на засиленото сътрудничество за
подпомагане на акции, свързани с гражданската защита (ОВ, L 87, 25.03.2004 г.), изменено с
Решение 2008/73/ЕО, Евратом на Комисията
от 20 декември 2007 г. (ОВ, L 20, 24.01.2008 г.),
изменено с Решение 2010/481/ЕС, Евратом
на Комисията от 29 юли 2010 г. (ОВ, L 236,
07.09.2010 г.)“ се заменят с „Решение на Съвета
2007/779/ЕО, Евратом от 8 ноември 2007 г.
за създаване на общностен механизъм за
гражданска защита (ОВ, L 314, 01.12.2007 г.)“;
в) в т. 6 думите „Националния оперативно
комуникационно-информационен център“ се
заменят с „Националния оперативен център
на ГДПБЗН“ и думите „оперативните комуникационно-информационни центрове на
МВР“ се заменят с „оперативните центрове
на ГДПБЗН“.
3. В ал. 4, т. 2 след думата „планове“ запетаята се заменя с точка и запетая и текстът
до края се заличава.
§ 35. В чл. 127н се правят следните допълнения:
1. В ал. 1, т. 4 след думата „предотвратяване“
се поставя запетая и се добавя „ограничаване“.
2. В ал. 2, т. 2 накрая се поставя запетая и
се добавя „както и за разследване и установяване на причините за възникване на пожари“.
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§ 36. В чл. 127т, ал. 2 думите „Наредбата
за ранното предупреждение и оповестяването
при бедствия, приета с Постановление № 70
на Министерския съвет от 2009 г. (обн., ДВ,
бр. 26 от 2009 г.; изм., бр. 43 от 2010 г.)“ се
заменят с „Наредбата за условията и реда за
функциониране на Националната система
за ранно предупреждение и оповестяване на
органите на изпълнителната власт и населението при бедствия и за оповестяване при
въздушна опасност, приета с Постановление
№ 48 на Министерския съвет от 2012 г. (ДВ,
бр. 20 от 2012 г.)“.
§ 37. В чл. 127ц, т. 9 думите „организират
и провеждат“ се заменят с „планират и организират“.
§ 38. В част трета, в наименованието на
глава трета след думите „Национална система 112“ съюзът „и“ се заменя със запетая и
след думите „социални дейности“ се добавя
„и дирекция АФКОС“.
§ 39. В чл. 141ж, ал. 2 думите „Главна дирекция „Охранителна полиция“ се заменят
с „Главна дирекция „Национална полиция“.
§ 40. В част трета, глава трета се създава
чл. 141о:
„Чл. 141о. (1) Дирекция АФКОС осъществява координация на борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на
Европейския съюз, като извършва дейности
по оперативно сътрудничество, докладване
на нередности и административно-контролна
дейност.
(2) За изпълнение на дейностите по ал. 1
дирекция АФКОС:
1. подпомага Съвета за координация в
борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз;
2. осъществява обмена на информация с
Европейската служба за борба с измамите
(ОЛАФ) и със съответните компетентни органи в областта на защитата на финансовите
интереси на Европейския съюз в държавите
членки и с други държави;
3. е национално звено за връзка съгласно
Регламент (ЕО, Евратом) № 1302/2008 на
Европейската комисия от 17 декември 2008 г.
относно централната база данни за отстраняванията (ОВ, L 344/12 от 12.12.2008 г.);
4. осъществява оперативно сътрудничество
с ОЛАФ при провеждане на разследвания съгласно Регламент (ЕВРАТОМ, ЕО) № 2185/96
на Съвета от 11 ноември 1996 г. относно
контрола и проверките на място, извършвани от Комисията за защита на финансовите
интереси на Европейските общности срещу
измами и други нередности и Регламент (ЕО)
№ 1073/1999 на Европейския парламент и на
Съвета от 25 май 1999 г. относно разследванията, провеждани от Европейската служба
за борба с измамите (ОЛАФ);
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5. създава необходимата организация по
подготовката от българска страна на годишния доклад на Европейската комисия по
чл. 325 от Договора за функционирането на
Европейския съюз;
6. отговаря на национално ниво за докладване до Европейската комисия на нередности и измами със средства по фондове,
инструменти и програми, съфинансирани от
Европейския съюз;
7. организира и поддържа база данни с
информация за нередности, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз;
8. извършва проверки за спазване на изискванията по администриране на нередности
от структурите, администриращи европейски
фондове, инструменти и програми;
9. получава сигнали за нередности, засягащи
финансовите интереси на Европейския съюз,
по които извършва оценка, анализ и проверки;
10. при необходимост изисква съдействие
от други структури на МВР или от други
държавни органи;
11. извършва административни проверки
за идентифициране на нередности и измами,
засягащи финансовите интереси на Европейския съюз, по своя инициатива или по искане
на ОЛАФ;
12. разработва, организира и провежда обучения в областта на защитата на финансовите
интереси на Европейския съюз.“
§ 41. В чл. 150к т. 13 се отменя.
§ 42. Член 150м се отменя.
§ 43. В чл. 174, ал. 3 след думите „Управление на собствеността и социални дейности“
се добавя „дирекция АФКОС“ и се поставя
запетая.
§ 44. В чл. 198 ду мите „допълнителен
платен отпуск в размерите по чл. 212, ал. 1,
т. 5 ЗМВР“ се заменят с „парична награда в
размерите по чл. 215, ал. 1, т. 2 ЗМВР“.
§ 45. В чл. 206, ал. 1 думите „допълнителен платен годишен отпуск“ се заменят с
„парична награда“.
§ 46. В чл. 209, ал. 1 думите „допълнителен платен годишен отпуск“ се заменят с
„парична награда“.
§ 47. Чл. 210 думите „допълнителен платен годишен отпуск“ се заменят с „парична
награда“.
§ 48. В чл. 235, ал. 1, т. 2 след думите
„чл. 225, ал. 1“ се добавя „и 2“.
§ 49. В чл. 259, ал. 4 думите „по болест“
се заличават.
§ 50. В чл. 268а, ал. 4 след думите „Управление на собствеността и социални дейности“
се добавя „дирекция АФКОС“ и се поставя
запетая.
§ 51. В чл. 277, ал. 1 думите „и 5“ се заличават.
§ 52. В допълнителните разпоредби § 1,
т. 6 се отменя.
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Преходни и заключителни разпоредби
§ 53. Обезщетенията по чл. 277, ал. 1 се
изплащат и за неизползван отпуск по чл. 212,
ал. 1, т. 5 ЗМВР (отм., ДВ, бр. 44 от 2012 г.).
§ 54. В Правилника за прилагане на Закона
за движението по пътищата, приет с Постановление № 36 на Министерския съвет от 1996 г.
(обн., ДВ, бр. 25 от 1996 г.; попр., бр. 72 от
1996 г.; изм. и доп., бр. 32 от 2006 г., бр. 46
от 2007 г., бр. 34, 44 и 53 от 2008 г., бр. 45
от 2009 г. и бр. 63 от 2011 г.), в чл. 158, ал. 3
думите „Министерството на извънредните
ситуации“ се заличават.
§ 55. В Правилника за прилагане на Закона
за пътищата, приет с Постановление № 245
на Министерския съвет от 2000 г. (обн., ДВ,
бр. 98 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 42 и 62 от
2001 г., бр. 18, 54 и 93 от 2006 г., бр. 79 от
2008 г. и бр. 13 и 45 от 2009 г.), в чл. 17, ал. 3,
т. 1 думите „Дирекция „Охранителна и пътна
полиция“ – Главна дирекция „Охранителна
полиция“ се заменят с „Главна дирекция
„Национална полиция“.
§ 56. В Правилника за организацията и
дейността на Националния съвет по наркотичните вещества, приет с Постановление № 10
на Министерския съвет от 2001 г. (обн., ДВ,
бр. 8 от 2001 г.; изм. и доп., бр. 86 от 2004 г.,
бр. 78 и 96 от 2005 г., бр. 49 от 2006 г., бр. 45
и 93 от 2009 г., бр. 5 от 2010 г. и бр. 7, 31 и
87 от 2011 г.), в чл. 3, т. 12 думите „Главна
дирекция „Криминална полиция“ се заменят
с „Главна дирекция „Национална полиция“.
§ 57. В Правилника за структурата, дейността и организацията на работа на Агенция
„Пътна инфраструктура“, приет с Постановление № 295 на Министерския съвет от 2009 г.
(обн., ДВ, бр. 100 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 102
от 2010 г., бр. 52, 83 и 97 от 2011 г. и бр. 14 и
22 от 2012 г.), се правят следните изменения:
1. В чл. 17, т. 31, буква „е“ думите „Главна
дирекция „Охранителна полиция“, Главна
дирекция „Гражданска защита“ се заменят
с „Главна дирекция „Национална полиция“,
Главна дирекция „Пожарна безопасност и
защита на населението“.
2. В чл. 33, ал. 2, т. 18 думите „дирекция
„Охранителна и пътна полиция“ при Главна
дирекция „Охранителна полиция“ се заменят
с „Главна дирекция „Национална полиция“.
§ 58. В Правилника за устройството и
дейността на Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните
въпроси към Министерския съвет, приет с
Постановление № 351 на Министерския съвет
от 2006 г. (обн., ДВ, бр. 2 от 2007 г.; изм. и
доп., бр. 36 от 2007 г., бр. 53 от 2008 г., бр. 78
от 2009 г. и бр. 5 и 31 от 2011 г.), в чл. 14, ал. 3,
т. 1 думите „областна дирекция „Полиция“ се
заменят с „областна дирекция на Министерството на вътрешните работи“.
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§ 59. В Правилника за издаване на българските лични документи, приет с Постановление
№ 13 на Министерския съвет от 2010 г. (обн.,
ДВ, бр. 12 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 42 от
2010 г. и бр. 51 от 2011 г.), се правят следните
изменения и допълнения:
1. В чл. 23:
а) в ал. 3:
аа) създава се нова т. 3:
„3. влязло в сила съдебно решение за връщане на дете съгласно Хагската конвенция
за гражданските аспекти на международното отвличане на деца, съставена в Хага на
25 октомври 1980 г., ратифицирана със Закон
на 21 февруари 2003 г. (ДВ, бр. 82 от 2003 г.),
или Европейската конвенция за признаване
и изпълнение на решения за упражняване на
родителски права и възстановяване упражняването на родителските права, съставена в
Люксембург на 20 май 1980 г., ратифицирана
със закон на 26 февруари 2003 г., в сила от
1 октомври 2003 г. (ДВ, бр. 104 от 2003 г.), и
след съгласуване с Министерството на правосъдието;“
бб) досегашната т. 3 става т. 4;
б) алинея 4 се изменя така:
„(4) При разногласие между родителите за
издаване на паспорт или заместващ го документ на лице, ненавършило 18 години, към
заявлението се прeдставя някой от следните
документи:
1. влязло в сила съдебно решение за издаване на паспорт;
2. влязло в сила съдебно решение за връщане на дете съгласно Хагската конвенция
за гражданските аспекти на международното
отвличане на деца или Европейската конвенция за признаване и изпълнение на решения
за упражняване на родителски права и възстановяване упражняването на родителските
права и след съгласуване с Министерството
на правосъдието.“
2. В приложение № 2, към чл. 5, ал. 1 се
правят следните изменения и допълнения:
а) полето „Адрес в чужбина“ се заличава;
б) след полето „Имена на слу ж ител я,
приел заявлението подпис на служителя:“
се създава ново поле:
„
Полето се попълва само от лица, С попълваживеещи предимно в чужбина, нето на това
при подаване на заявление за поле не се
издаване на лична карта
заявява на............................................................ стоящ адрес.
Адрес на територията на държавата, където пребивават

“
§ 60. В Устройствения правилник на областните администрации, приет с Постановление
№ 121 на Министерския съвет от 2000 г. (обн.,
ДВ, бр. 57 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 88 от
2001 г., бр. 72 от 2004 г., бр. 22, 78, 83, 94 и
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96 от 2005 г., бр. 52 от 2007 г., бр. 40, 48, 69 и
80 от 2008 г., бр. 36 от 2009 г., бр. 5, 85 и 99
от 2010 г., бр. 35 и 54 от 2011 г., бр. 21 и 34
от 2012 г.), в чл. 17, т. 6 думите „областните
дирекции „Полиция“ се заменят с „областните
дирекции на Министерството на вътрешните
работи“.
§ 61. В Наредбата за изискванията за третиране на отпадъците от моторни превозни
средства, приета с Постановление № 311 на
Министерския съвет от 2004 г. (обн., ДВ,
бр. 104 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 53 от 2008 г.,
бр. 5 и 45 от 2009 г. и бр. 29 от 2011 г.), се
правят следните изменения:
1. В чл. 26, ал. 2 думите „Главна дирекция
„Охранителна полиция“ се заменят с „Главна
дирекция „Национална полиция“.
2. В чл. 29, ал. 2 думите „Главна дирекция
„Охранителна полиция“ се заменят с „Главна
дирекция „Национална полиция“.
3. В чл. 32 думите „Главна дирекция „Охранителна полиция“ се заменят с „Главна
дирекция „Национална полиция“.
§ 62. В Наредбата за условията и реда за
осъществяване на дейностите, свързани с
оръжията, боеприпасите, взривните вещества
и пиротехническите изделия и контрола над
тях във и от Въоръжените сили на Република
България, приета с Постановление № 278 на
Министерския съвет от 2010 г. (обн., ДВ, бр. 96
от 2010 г.; изм., бр. 13 и 63 от 2011 г.), в чл. 85,
ал. 2 думите „Главна дирекция „Охранителна полиция“ се заменят с „Главна дирекция
„Национална полиция“.
§ 63. В Наредбата за условията и реда за
отпечатване, съхраняване, полагане, анулиране, бракуване, унищожаване и отчитане на
визови стикери и на бланки за поставяне на
визи, приета с Постановление № 92 на Министерския съвет от 2003 г. (обн., ДВ, бр. 40
от 2003 г.; изм. и доп., бр. 97 от 2007 г., бр. 91
от 2010 г., бр. 51 от 2011 г. и бр. 9 от 2012 г.),
в чл. 5 думите „на Национална служба „Полиция“ се заличават.
§ 64. В Наредбата за реда за достъп до
Националната визова информационна система на Република България и до Визовата
информационна система на Европейския съюз,
приета с Постановление № 129 на Министерския съвет от 2011 г. (обн., ДВ, бр. 39 от
2011 г.; изм. и доп., бр. 51 от 2012 г.), в чл. 10
т. 2 се изменя така:
„2. Главна дирекция „Национална полиция“ (ГДНП);“.
§ 65. В Наредбата за водноспасителната
дейност и обезопасяването на водните площи,
приета с Постановление № 182 на Министерския съвет от 1996 г. (ДВ, бр. 65 от 1996 г.),
се правят следните изменения:
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1. В чл. 4 думите „териториалните поделения на Националната полиция“ се заменят
с „териториалните структури на Министерството на вътрешните работи“.
2. В чл. 19 думите „съответното териториално поделение на Националната полиция“
се заменят със „съответната териториална
структура на Министерството на вътрешните
работи“.
§ 66. В Наредбата за военния отчет на техниката от националното стопанство, приета с
Постановление № 70 на Министерския съвет
от 2001 г. (обн., ДВ, бр. 29 от 2001 г.; изм.,
бр. 83 от 2006 г.), в чл. 19 думата „Полиция“
се заличава.
§ 67. В Наредбата за организацията за
осъществяване на граничен паспортен, митнически, здравен, ветеринарномедицински
и фитосанитарен контрол, както и контрол
на транспортните средства в пристанищата
на Република България, обслужващи кораби
от международно плаване, приета с Постановление № 2 на Министерския съвет от
2006 г. (обн., ДВ, бр. 5 от 2006 г.; изм. и доп.,
бр. 93 от 2006 г., бр. 62 от 2007 г., бр. 71 и 79
от 2008 г. и бр. 5 от 2011 г.), в чл. 13, ал. 1 и
чл. 17 думите „Национална служба“ се заменят
с „Главна дирекция“.
§ 68. В Наредбата за специално ползване
на пътищата, приета с Постановление № 179
на Министерския съвет от 2001 г. (обн., ДВ,
бр. 62 от 2001 г.; изм. и доп., бр. 14 и 93 от
2006 г. и бр. 79 от 2008 г.), в чл. 25, т. 1 думите
„сектор „Пътна полиция – К АТ“ към РДВР“
се заменят със „звено „Пътна полиция“ в
съответната областна дирекция на Министерството на вътрешните работи“.
§ 69. В Постановление № 121 на Министерския съвет от 2007 г. за определяне на реда
за предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ по оперативните програми, съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния
фонд на Европейския съюз (обн., ДВ, бр. 45
от 2007 г.; изм. и доп., бр. 38, 61, 81 и 95 от
2008 г., бр. 7, 16 и 93 от 2009 г., бр. 31, 44, 90 и
95 от 2010 г. и бр. 34 и 54 от 2011 г.), в чл. 25,
ал. 6 думите „отдел „Координация на борбата
с правонарушенията, засягащи финансовите
интереси на Европейския съюз“ се заменят с
„дирекция „Координация на борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси
на Европейския съюз (АФКОС)“.
§ 70. В Постановление № 18 на Министерския съвет от 2003 г. за създаване на Съвет за
координация в борбата с правонарушенията,
засягащи финансовите интереси на Европейския съюз (АФКОС) (обн., ДВ, бр. 13 от
2003 г.; изм. и доп., бр. 49 от 2003 г., бр. 95
от 2004 г., бр. 60 и 93 от 2006 г., бр. 37, 47, 57
и 79 от 2008 г., бр. 39, 71, 97 и 101 от 2009 г.,
бр. 5, 31 и 90 от 2010 г. и бр. 7 и 54 от 2011 г.)
се правят следните изменения:
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1. В н а и м е н о в а н и е т о а б р е в и а т у р а т а
„АФКОС“ и скобите се заличават.
2. В чл. 1 абревиатурата „АФКОС“ и скобите се заличават.
3. В чл. 9 думите „Дирекция „Координация на борбата с измамите със средства на
Европейския съюз (АФКОС)“ се заменят с
„дирекция „Координация на борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси
на Европейския съюз (АФКОС)“.
4. В чл. 10а, в основния текст думите
„чл. 150м, т. 20“ се заменят с „чл. 141о, ал. 2,
т. 8“.
5. В чл. 11, ал. 2 думите „на основание
чл. 150м, т. 9 ППЗМВР“ се заличават.
§ 71. В Постановление № 180 на Министерския съвет от 2005 г. за създаване на Съвет за
координация и обмен на информация между
органите, осъществяващи контрол на пазара
на стоки (обн., ДВ, бр. 65 от 2005 г.; изм. и
доп., бр. 78 от 2005 г., бр. 40 от 2006 г., бр. 62
от 2007 г., бр. 71 от 2008 г., бр. 45 и 93 от
2009 г. и бр. 52 и 88 от 2011 г.) в чл. 3, ал. 2,
т. 11 думите „Главна дирекция „Криминална полиция“ се заменят с „Главна дирекция
„Национална полиция“.
§ 72. В Постановление № 125 на Министерския съвет от 2005 г. за създаване на Държавно-обществена консултативна комисия по
въпросите на превенцията на престъпността
(обн., ДВ, бр. 55 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 45,
79 и 102 от 2009 г. и бр. 5 от 2010 г.) в чл. 3,
ал. 4 се правят следните изменения:
1. В т. 2 думите „Главна дирекция „Криминална полиция“ се заменят с „Главна дирекция
„Национална полиция“.
2. Точка 3 се отменя.
§ 73. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
7332

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 167
ОТ 30 ЮЛИ 2012 Г.

за приемане на Наредба за военния отчет на
български граждани и техника за мирно и
военно време и за одобряване на Тарифа за
таксите, събирани от Централното военно
окръжие и подчинените му териториални
структури по Закона за резерва на въоръже
ните сили на Република България
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. Приема Наредба за военния отчет
на български граждани и техника за мирно
и военно време.
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Чл. 2. Одобрява Тарифа за таксите, събирани от Централното военно окръжие и
подчинените му териториални структури по
Закона за резерва на въоръжените сили на
Република България.
Заключителна разпоредба
Параграф единствен. Постановлението
влиза в сила от деня на обнародването му в
„Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков

НАРЕДБА

за военния отчет на български граждани и
техника за мирно и военно време
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С наредбата се определят условията
и редът за създаване, водене, съхранение на
регистри и военноотчетни документи, воденето на военен отчет на български граждани
и техника за мирно и военно време и административното обслужване на гражданите.
Чл. 2. Отчетът на резерва по чл. 4, ал. 1 и
2 от Закона за резерва на въоръжените сили
на Република България (ЗРВСРБ) за мирно и
военно време включва дейностите по вписване
на военен отчет на определените със ЗРВСРБ
български граждани и техника, воденето на
отчета и отписване от военен отчет.
Чл. 3. (1) Министърът на отбраната ръководи дейностите по планиране, организиране,
управление, подготовка, използване и водене
на военния отчет чрез Централното военно
окръжие и подчинените му органи за водене
на военния отчет.
(2) Органите за водене на военния отчет
на Централното военно окръжие са военните
окръжия, областните военни отдели/отдел
„Столичен“ и техните офиси за военен отчет
в общината/района.
(3) Във воденето на военния отчет участват и командирите/началниците на военни
формирования, както и ръководителите на
структурите по чл. 50, ал. 2 от Закона на
отбраната и въоръжените сили на Република
България (ЗОВСРБ).
Чл. 4. На военен отчет се водят български
граж дани и техника за осигуряване комплектуването на военните формирования от
въоръжените сили в мирно и военно време и
структурите по чл. 50, ал. 2 ЗОВСРБ на други
сили от системата за национална сигурност
на Република България във военно време.
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Г л а в а

в т о р а

СЪЗДАВАНЕ, ВОДЕНЕ И СЪХРАНЕНИЕ
НА РЕГИСТРИ И ВОЕННООТЧЕТНИ ДОКУМЕНТИ
Чл. 5. (1) За потребностите на военния
отчет се създават информационни фондове.
(2) Информационните фондове се изграждат, поддържат, контролират и закриват при
спазване на следните принципи:
1. законосъобразност;
2. единство на информационния процес;
3. ефективност.
(3) Информационните фондове се изграждат
в Централното военно окръжие и в подчинените му органи за водене на военния отчет
съобразно функционалната им компетентност.
(4) В информационните фондове се събира,
обработва, систематизира, анализира и съхранява информация при спазване изискванията
на ЗРВСРБ, Закона за защита на личните
данни и Закона за защита на класифицираната
информация.
Чл. 6. Информационните фондове се изграждат като:
1. автоматизирани регистри – за създаване,
поддържане в актуално състояниe, обменяне, защита и съхраняване на информация за
ресурсите от резерва и за комплектуването
на въоръжените сили в Автоматизираната
система за управление на човешките ресурси на Българската армия – модул „Отчет на
ресурсите от резерва“;
2. документални и картотечни регистри – за
създаване, обработване и съхраняване на военноотчетни документи, справки, сведения,
анализи и отчети.
Чл. 7. Автоматизираните регистри в модул
„Отчет на ресурсите от резерва“ са:
1. регистър на доброволния резерв, който
включва регистър за военен отчет на резервисти и регистър за военен отчет на техника-резерв;
2. регистър на запаса, който включва регистър за военен отчет на запасни и регистър
за военен отчет на техника-запас.
Чл. 8. (1) Военноотчетните документи,
включени в документалните и картотечните
регистри, са:
1. Азбучна служебна карта (АСК) – за всеки
офицер, офицерски кандидат сержант/старшина и войник/матрос (резервист и запасен);
2. Военноотчетна книжка – за всеки водещ
се на военен отчет с военна или специална
подготовка;
3. Повиквателна заповед (ПЗ) – за всеки
водещ се на военен отчет български гражданин
и собственик на техника, получил мобилизационно назначение;
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4. Отчетен картон за вписаната на военен
отчет техника;
5. Азбучна карта (АК) – за всеки офицер,
офицерски кандидат сержант/старшина и
войник/матрос резервист и запасен;
6. Мобилизационна карта (МК) на офицери,
офицерски кандидати сержанти/старшини и
войници/матроси от запаса с мобилизационно
назначение;
7. Мобилизационен картон за техникатазапас с мобилизационно назначение.
(2) Формата и съдържанието на военноотчетните документи по ал. 1 се определят от
министъра на отбраната.
(3) Подреждането на военноотчетните документи в картотечните регистри, формата
и съдържанието на справките, сведенията,
анализите и отчетите в документалните регистри на органите за водене на военния отчет
се определят от началника на Централното
военно окръжие.
Чл. 9. (1) В Централното военно окръжие се изграждат, поддържат и използват
автоматизирани регистри за военен отчет на
ресурсите от доброволния резерв и запаса
за мирно и военно време за територията на
цялата страна.
(2) Централното военно окръжие създава и
поддържа военноотчетни документи по чл. 8,
ал. 1, т. 1 на офицери (резервисти и запасни)
и екземпляри от договори за служба в доброволния резерв/допълнително споразумение
към договор и екземпляри от договора за
предоставяне на техника-резерв/допълнително
споразумение към договора.
(3) Централното военно окръжие обобщава
числени сведения, справки, отчети и анализи
за ресурсите от доброволния резерв и запаса
за мирно и военно време за територията на
цялата страна.
Чл. 10. (1) Във военното окръжие се поддържат и използват автоматизирани регистри
за военен отчет на ресурсите от доброволния
резерв и запаса за мирно и военно време за
подчинените му областни военни отдели.
(2) Военното окръжие изготвя числени сведения, справки, отчети и анализи за ресурсите
от доброволния резерв и запаса за мирно и
военно време по областни военни отдели.
Чл. 11. (1) В областния военен отдел/
отдел „Столичен“ се поддържат и използват
автоматизирани регистри за военен отчет на
ресурсите от доброволния резерв и запаса за
мирно и военно време за съответната област.
(2) Областният военен отдел/отдел „Столичен“ създава, поддържа и съхранява военноотчетни документи по чл. 8, ал. 1, т. 1 – 4
на офицери, офицерски кандидати сержанти/
старшини и войници/матроси (резервисти и
запасни).
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(3) Областният военен отдел/отдел „Столичен“ изготвя числени сведения, справки,
отчети и анализи за ресурсите от доброволния резерв и запаса за мирно и военно време
по общини/райони за областта/Столичната
община.
Чл. 12. (1) В офиса за военен отчет в
общината/района се изгражда и поддържа
електронна база данни за ресурсите от доброволния резерв и запаса за мирно и военно
време на общината/района.
(2) Офисът за военен отчет в общината/
района създава, поддържа и съхранява военноотчетни документи по чл. 8, ал. 1, т. 5
за офицери, офицерски кандидати сержанти/
старшини и войници/матроси (резервисти
и запасни) и съхранява разписките за извършеното връчване на ПЗ на запасни и
техника-запас.
(3) Офисът за военен отчет в общината/
района изготвя сведения, справки и отчети
за ресурсите от доброволния резерв и запаса за мирно и военно време за съответната
община/район.
Чл. 13. (1) Във военните формирования
на въоръжените сили и структури на пряко
подчинение на министъра на отбраната се
създават, поддържат и съхраняват военноотчетни документи по чл. 8, ал. 1, т. 1, 6 и 7,
както и копие от разрешението за достъп до
класифицирана информация, екземпляр от
договора за служба в доброволния резерв/
допълнително споразумение към договор и/
или екземпляр от договора за предоставяне на
техника-резерв/допълнително споразумение
към договора.
(2) Във военните формирования на въоръжените сили военноотчетните документи се
съхраняват по ред, определен в наредбата по
чл. 128, ал. 2 ЗОВСРБ.
(3) В структурите по чл. 50, ал. 2 ЗОВСРБ
военноотчетните документи се съхраняват по
ред, определен от ръководителя на съответното ведомство.
Чл. 14. (1) Актуализирането и коригирането
на информацията в регистрите се извършва
при промяна на данните от длъжностните
лица в съответните органи за водене на военния отчет.
(2) Редът за създаване, използване и закриване на информационните фондове, включително условията и редът за регистриране,
съхраняване, получаване на достъп и използване на информация от тях, се определят от
началника на Централното военно окръжие.
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ВОЕНЕН ОТЧЕТ НА РЕЗЕРВИСТИ,
ЗАПАСНИ И ГРАЖДАНИ
Раздел I
Вписване в регистрите за военен отчет
Чл. 15. (1) На военен отчет се вписват:
1. резервисти и запасни;
2. български граждани, които притежават
професии и специалности, необходими за военните формирования от въоръжените сили
съгласно списъка в приложение № 1;
3. военнослужещи, освободени от военна
служба, и прекратили служебните си правоотношения служители от структурите по
чл. 50, ал. 2 ЗОВСРБ;
4. български граждани, завършили начална
военна подготовка, положили военна клетва
и с присвоено военно звание.
(2) Уволнените по болест военнослужещи и
прекратилите служебните си правоотношения
служители от структурите по чл. 50, ал. 2
ЗОВСРБ, станали негодни за военновременна
служба по ал. 1, т. 3, не се вписват на военен
отчет.
Раздел II
Вписване в регистър за военен отчет на ре
зервисти
Чл. 16. (1) Приетите на служба в доброволния резерв на въоръжените сили български
граждани се въвеждат в регистъра по чл. 7,
т. 1 на поименен военен отчет по постоянен
адрес на основание на сключен договор.
(2) Областният военен отдел/отдел „Столичен“:
1. въвежда в регистъра за военен отчет на
резервисти данните на сключения договор;
2. при необходимост издава военноотчетна
книжка;
3. изготвя/нанася в АСК сключения договор;
4. уведомява военното окръжие за сключения договор;
5. уведомява служителя от офиса за военен
отчет в общината/района по постоянен адрес
на резервиста за сключения договор;
6. съхранява екземпляр от договора/допълнително споразумение към договора.
(3) Служителите от офиса за военен отчет
в общината/района извършват проверка на
адресните данни на резервиста с получената
информация от служба „ГРАО“ на общинската администрация и актуализират азбучната
карта и електронната база данни.
(4) Военното окръжие поддържа и използва
автоматизираните регистри за военен отчет
на резервисти по областни военни отдели за
съответната зона на отговорност.
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(5) Централното военно окръжие поддържа обобщена информация в автоматизирани
регистри за военен отчет на резервисти, военноотчетни документи на офицери/офицерски
кандидати-резервисти и обобщава числени
сведения, справки, отчети и анализи за резервисти на територията на цялата страна.
Раздел III
Вписване в регистъра за военен отчет на
запасни
Чл. 17. (1) На военен отчет се вписват запасни, които отговарят на едно от следните
условия:
1. били са на военна служба;
2. завършили са успешно курс по военна
подготовка;
3. прекратили са служебните си правоотношения със структури по чл. 50, ал. 2 ЗОВСРБ;
4. притежават гражданска специалност,
необходима за военните формирования от
въоръжените сили и за структурите по чл. 50,
ал. 2 ЗОВСРБ.
(2) На военен отчет се вписват и запасни,
които са изпълнили/прекратили договора за
служба в доброволния резерв и отговарят на
изискванията за служба в запаса.
Чл. 18. (1) Запасните се въвеждат в регистъра по чл. 7, т. 2 на поименен военен отчет
от органите за водене на военен отчет по
постоянен адрес.
(2) За вписване на военен отчет военнослужещите, освободени от военна служба, и
прекратилите служебните си правоотношения
служители от структурите по чл. 50, ал. 2
ЗОВСРБ в 14-дневен срок от освобождаването
им представят:
1. копие от заповедта за освобождаване;
2. снимки;
3. кадрова справка.
(3) За вписване на военен отчет гражданите,
придобили гражданска специалност, необходима за военните формирования от въоръжените
сили, в 14-дневен срок след завършването
на курс за начална и/или специална военна
подготовка представят:
1. автобиография;
2. снимки;
3. копие от документа за завършен курс.
(4) За вписване на военен отчет гражданите, преминали начална военна подготовка, в
14-дневен срок след преминаването представят:
1. автобиография;
2. снимки;
3. копие от документ за премината начална
военна подготовка.
Чл. 19. (1) Областният военен отдел/отдел
„Столичен“ при вписване на запасните на
военен отчет:
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1. провеж да беседа с освободените от
военна служба и прекратили служебните си
правоотношения служители от структурите
по чл. 50, ал. 2 ЗОВСРБ и ги уведомява за
вакантни длъжности в доброволния резерв;
2. определя и вписва в АСК военноотчетна специалност (ВОС) съгласно Списъка на
военноотчетните специалности на офицерите,
офицерските кандидати сержанти/старшини
и войниците/матросите от въоръжените сили
на Република България и отчетна специалност
(ОС) съгласно Списъка на отчетните специалности на запасните от резерва, предназначен за комплектуване на Министерството на
вътрешните работи;
3. въвежда в регистъра по чл. 7, т. 2 необходимите данни;
4. изготвя/актуализира и завежда АСК и
военноотчетна книжка;
5. уведомява служителя от офиса за военен
отчет в общината/района по постоянен адрес
на запасния и предоставя данни за завеждането му на военен отчет;
6. при необходимост дава мобилизационно назначение на запасните по чл. 18 чрез
изготвяне на ПЗ.
(2) Служителят от офиса за военен отчет
в общината/района:
1. сверява получените данни от служба
„ГРАО“ на общинската администрация за
постоянния и настоящия адрес, изготвя АК,
връчва ПЗ и съхранява разписката от ПЗ;
2. уведомява вписаните на военен отчет
по чл. 15, ал. 1, т. 2 за задълженията им по
военния отчет.
(3) Военното окръжие поддържа автоматизирани регистри за военен отчет на запасни и
обобщава числени сведения, справки, отчети и
анализи за военно време по областни военни
отдели за съответната зона на отговорност.
(4) Централното военно окръжие поддържа обобщена информация в автоматизирани
регистри за военен отчет на запасни и военноотчетни документи на офицерите-запасни
за територията на цялата страна.
(5) Военните формирования/структурите
по чл. 50, ал. 2 ЗОВСРБ и органите за водене на военен отчет на Централното военно
окръжие ежегодно сверяват съответствието
между заявените и планираните запасни за
комплектуване на военновременните формирования/структури.
Чл. 20. (1) Притежаващите професии и
специалности български граждани, посочени в списъка на приложение № 1, които са
завършили курс за начална и/или специална
военна подготовка, се вписват на военен отчет.
(2) Информацията за придобилите професии
и специалности се предоставя на органите
за водене на военния отчет на Централното
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военно окръжие при поискване от съответните средни и висши училища и центрове за
професионално обучение, като се посочват
следните данни: специалност, име, презиме
и фамилия, ЕГН.
(3) Информацията за придобита нова образователно-квалификационна степен или за
повишаване на квалификацията на специалистите, посочени в списъка на приложение
№ 1, се предоставя при поискване на органите
за водене на военния отчет на Централното
военно окръжие от съответните средни и
висш и училища и центрове за професионално
обучение.
(4) След успешно завършване на курс за
начална и/или специална военна подготовка
българските граждани по ал. 1 се вписват на
поименен военен отчет в 14-дневен срок по
постоянен и/или настоящ адрес от областните
военни отдели и от служителите от офиса за
военен отчет в общината/района.
Раздел IV
Водене на военния отчет
Чл. 21. (1) На военен отчет се водят български граждани съгласно чл. 77 ЗРВСРБ по
постоянен адрес.
(2) При промяна на данните по чл. 81, ал. 2
ЗРВСРБ органите за водене на военния отчет
отразяват промените в автоматизираните
регистри и във военноотчетните документи.
(3) В случай че резервистът, извикан на
активна служба, е възпрепятстван да се яви
във военното формирование, той е длъжен
незабавно да уведоми органите за водене на
военния отчет, като при виновно поведение
дължи уговорената в договора неустойка.
Чл. 22. При промяна на данните по чл. 81,
ал. 2 ЗРВСРБ на гражданите, водещи се на
военен отчет, от едно населено място в друго
на територията на една община/район и от
една община в друга на територията на една
област:
1. служителят в офиса за военен отчет в
общината/района:
а) изисква от служба „ГРАО“ на общинската
администрация информация за промяна на
данните по чл. 81, ал. 3 ЗРВСРБ на гражданите
от общината за изминалия месец;
б) уточнява подлежащите на военен отчет
съгласно чл. 18;
в) вписва на военен отчет и изготвя АК;
г) въвежда промяната в електронната база
данни;
д) уведомява ежемесечно до 5-о число на
месеца областния военен отдел за промяната
на данните на гражданите и състоянието им
по отчета през изминалия месец;
2. областният военен отдел/отдел „Столичен“:
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а) въвежда промяната на данните по чл. 81,
ал. 2 ЗРВСРБ в автоматизираните регистри;
б) нанася промяната в АСК;
в) уведомява в 10-дневен срок военното
окръжие за промяната на данните на гражданите.
Чл. 23. При промяна на данните по чл. 81,
ал. 2 ЗРВСРБ от едно населено място община/
район в друго извън територията на областта:
1. служителят в офиса за военен отчет в
общината/района извършва дейностите съгласно чл. 22, т. 1;
2. областният военен отдел/отдел „Столичен“:
а) изисква АСК и екземпляр от договора в
доброволния резерв (ако има сключен договор)
на приетия на военен отчет;
б) въвежда промяната на данните в автоматизираните регистри;
в) нанася промените в АСК на водещия се
на военен отчет гражданин;
г) уведомява служителя от офиса за военен
отчет в общината/района.
Чл. 24. (1) При извикване на активна служба
в доброволния резерв командирът/началникът
на военното формирование уведомява органите за водене на военния отчет за началото
и края на активната служба.
(2) Областният военен отдел/отдел „Столичен“ уведомява работодателя/органа по
назначаване за извикването на резервиста за
изпълнение на активна служба.
Чл. 25. При промяна на работодателя/
органа по назначаване на резервиста:
1. служителят в офиса за военен отчет
в общината/района у ведом ява областни я
военен отдел/отдел „Столичен“ и отразява
промяната във военноотчетните документи
и в електронна база данни за ресурсите от
доброволния резерв;
2. областният военен отдел/отдел „Столичен“ уведомява командира/началника на
военното формирование и въвежда промяната
в регистъра за военен отчет на резервисти.
Чл. 26. При прекратяване на договора за
служба в доброволния резерв:
1. военното формирование изпраща в
областния военен отдел по постоянен адрес
на резервиста екземпляр от заповедта за отчисляване от списъчния състав на военното
формирование, АСК и копие от разрешението
за достъп до класифицирана информация;
2. областният военен отдел въвежда промените в автоматизираните регистри, уведомява
военното окръжие и служителя от офиса за
военен отчет в общината/района по постоянен
адрес на резервиста за настъпилите промени
и работодателя/органа по назначаване и взема
решение за службата в запаса;
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3. служителят от офиса за военен отчет
в общината/района нанася в АК решението
за служба в запаса и въвежда промяната в
електронната база данни.
Чл. 27. При промяна на мобилизационното
назначение на запасния:
1. областният военен отдел/отдел „Столичен“:
а) въвежда промените в автоматизирания
регистър за военен отчет на запасния и сведението за комплектуване на формированията
със запасни;
б) нанася промените в АСК/изготвя ПЗ;
в) уведомява офиса за военен отчет в общината/района;
г) изисква от/изпраща във военното формирование мобилизационната карта;
2. служителят в офиса за военен отчет в
общината/района:
а) нанася в АК решението по статуса в
запаса;
б) въвежда промяната в електронната база
данни за общината;
в) уведомява запасния за снемане на мобилизационното назначение/връчва ПЗ.
Чл. 28. (1) Запасните се отсрочват от повикване при мобилизация при получаване на
поименна заявка от органите на централната
и териториалната власт и от юридическите
лица с военновременни задачи.
(2) Служителят в офиса за военен отчет в
общината/района нанася/въвежда получените
данни за отсрочването от областния военен
отдел в АК и в електронната база данни.
(3) Областният военен отдел/отдел „Столичен“ нанася/въвежда данните за отсрочването в АСК на запасния и в автоматизирания
регистър за военен отчет на запасни.
Раздел V
Отписване от военен отчет
Чл. 29. Задълженията по военния отчет
на български граждани се прекратяват при:
1. навършване на пределна възраст за водене на военен отчет;
2. настъпила негодност за военновременна
служба съгласно чл. 62, т. 2 ЗРВСРБ;
3. приемане на военна служба;
4. възникване на служебно или трудово
правоотношение със структури по чл. 50,
ал. 2 ЗОВСРБ;
5. освобождаване или лишаване от българско гражданство;
6. смърт.
Чл. 30. (1) Отписването при навършване
на пределна възраст за водене на военен отчет се извършва два пъти в годината, през
която запасните навършват пределна възраст
за водене на отчет.
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(2) Отписването се извършва въз основа на
заповед на началника на Централното военно
окръжие – за отдел „Столичен“, съответно въз
основа на заповед на началниците на военни
окръжия – за областните военни отдели.
(3) В изпълнение на заповедите по ал. 2:
1. Централното военно окръжие:
а) обобщава въведената информация в
автоматизирания регистър за военен отчет
на запасни;
б) нанася промяната в АСК и в заповедта
за отписване на офицерите запасни;
в) съхранява АСК на отписаните офицери
3 години, след което ги унищожава;
2. военното окръжие:
а) издава заповед за отписване на запасни
в зоната на отговорност;
б) изпраща екземпляр от заповедта за
отписване от военен отчет на офицерите
запасни в Централното военно окръжие и в
подчинените областни военни отдели;
в) поддържа въведената информация в
автоматизирания регистър за военен отчет
на запасни;
3. областният военен отдел/отдел „Столичен“:
а) въвежда данните на отписаните от военен
отчет в автоматизирания регистър за военен
отчет на запасни;
б) нанася промяната в АСК и в заповедта
за отписване на запасни;
в) съхранява оригинала на АСК на отписаните от отчет запасни 3 години, след което
го предава в архив;
г) уведом ява офиса за военен отчет в
общината/района за отписаните запасни от
военен отчет;
4. служителят в офиса за военен отчет в
общината/района:
а) нанася в АК на запасните причината за
отписване от военен отчет и заповедта;
б) съхранява АК на отписаните от отчет
3 години, след което ги унищожава;
в) въвежда промяната в електронна база
данни за общината/района;
г) изисква ПЗ от запасния с мобилизационно назначение.
Чл. 31. (1) Отписване при настъпила негодност за военновременна служба, установена
при условията и по реда, определени с акт на
министъра на отбраната по чл. 62, т. 2 ЗРВСРБ.
(2) Отписването от военен отчет се извършва въз основа на представен документ,
удостоверяващ наст ъпилата негодност за
военновременна служба.
(3) Централното военно окръжие, военните
окръжия, областните военни отдели и офисите
за военен отчет в общината/района извършват
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дейностите, посочени в чл. 30, като в АСК
нанасят решението за негодност за военновременна служба и заповедта за отписване.
Чл. 32. (1) Отписване при приемане на военна служба или при възникване на служебно
или трудово правоотношение в структурите по
чл. 50, ал. 2 ЗОВСРБ се извършва въз основа
на договора/заповедта за назначаване.
(2) Централното военно окръжие, военните окръжия, областните военни отдели и
офисите за военен отчет в общината/района
извършват дейностите, посочени в чл. 30,
като в АСК отразяват номера на документа
и изпращат екземпляр/копие от АСК във военното формирование/структурите по чл. 50,
ал. 2 ЗОВСРБ.
Чл. 33. (1) Отписването от военен отчет
на запасни, отказали се от българско гражданство, се извършва въз основа на писмена
информация, предоставена от служба „ГРАО“
на съответната общинска администрация
при поискване от органите за водене на
военния отчет.
(2) Централното военно окръжие, военните окръжия, областните военни отдели
и служителите в офисите за военен отчет
в общината/района извършват дейностите,
посочени в чл. 30, като в АСК отразяват основанието съгласно получената информация
от служба „ГРАО“.
Чл. 34. (1) Отписването от военен отчет на
починали запасни се извършва въз основа на
получена ежемесечна писмена информация
от служба „ГРАО“ на съответната общинска
администрация.
(2) Централното военно окръжие, военните
окръжия, областните военни отдели и офисите
за военен отчет в общината/района извършват
дейностите, посочени в чл. 30, като в АСК
отразяват основанието съгласно получената
информация от служба „ГРАО“.
Чл. 35. (1) Запасните временно се отписват
от военен отчет при следните случаи:
1. изтърпяване на наказание лишаване
от свобода, взета мярка за неотклонение задържане под стража или домашен арест – за
времето, през което изтърпява наказанието,
или за времето на взетата мярка;
2. отпуск поради бременност, раждане или
осиновяване и отпуск за отглеждане на дете;
3. напускане на страната за повече от 6
месеца.
(2) Областният военен отдел/отдел „Столичен“ след получаване на информация по
ал. 1 нанася в АСК причината и срока за
временното снемане, въвежда промяната в
автоматизирания регистър и уведомява офиса
за водене на военния отчет в общината/района.
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(3) Служителят в офиса за военен отчет в
общината/района при получаване на информация по ал. 1, т. 2 и 3 уведомява областния
военен отдел и нанася промените в АК и в
електронна база данни за общината/района.
Г л а в а
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ВОЕНЕН ОТЧЕТ НА ТЕХНИК АТА
Раздел I
Вписване в регистрите за военен отчет на
техниката
Чл. 36. (1) Необходимата на военните формирования от въоръжените сили и структурите
по чл. 50, ал. 2 ЗОВСРБ техника, посочена
в списъка на приложение № 2, се вписва на
военен отчет от областните военни отдели/
отдел „Столичен“ по информация от структурите на министерства и ведомства, на които
е възложена регистрацията на техниката.
(2) Информаци ята за подлежащата на
военен отчет техника съдържа данни за: регистрационен номер, вид, тип, марка и модел,
проходимост, каросерия, товароносимост (брой
места), собственост, булстат, код за автоматизиран отчет, постоянен адрес на собственика
и година на регистрация.
Чл. 37. (1) Областните военни отдели/отдел
„Столичен“ уведомяват Централното военно
окръжие, областните управители и кметовете
на общини/Столичната община за числения
отчет на вписаната техника за съответната
област, община/район.
(2) На военен отчет се води:
1. техника-резерв: техниката, която се предоставя на формированията от въоръжените
сили след сключване на договор за предоставяне със собствениците на техника;
2. техника-запас: техниката, която е предназначена за комплектуване на военновременни формирования от въоръжените сили
и структурите по чл. 50, ал. 2 ЗОВСРБ и
на която може да се даде мобилизационно
назначение чрез връчване на повиквателна
заповед на собствениците.
(3) Военните формирования/структурите
по чл. 50, ал. 2 ЗОВСРБ и органите за водене на военен отчет на Централното военно
окръжие ежегодно сверяват съответствието
между заявената и планираната техника-запас за комплектуване на формированията/
структурите.
Раздел II
Водене на военен отчет в регистрите на
техниката
Чл. 38. (1) Областният военен отдел/отдел
„Столичен“:
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1. получава от министъра на отбраната или
от оправомощеното от него лице екземпляр
от сключения договор за предоставяне на
техника-резерв;
2. въвежда в автоматизирания регистър
по чл. 7, т. 1 данните за сключения договор;
3. нанася данните за сключения договор,
формированието и срока на договора в Отчетния картон (ОК) на техниката;
4. ежегодно изготвят Отчетна ведомост за
числящата се техника от съответната област.
(2) Служителят в офиса за военен отчет
в общината/района при получаване на информация от съответния областен военен
отдел я въвежда в електронната база данни
за общината/района и в Отчетната ведомост
за числящата се техника от съответната община/район.
(3) Централното военно окръжие и военното
окръжие обобщават въведената информация в
автоматизираните регистри по чл. 7 за военен
отчет на техниката.
Чл. 39. (1) Дейностите по воденето на
военен отчет на техника-запас се извършват
служебно от органите за водене на военен
отчет на Централното военно окръжие, като
техниката-запас се разпределя на: техниказапас с мобилизационно назначение и техника-запас без мобилизационно назначение.
(2) Техниката-запас с мобилизационно
назначение се определя от областния военен
отдел/отдел „Столичен“. Мобилизационното
назначение на собственици на техника-запас
се дава чрез връчване на ПЗ.
(3) Техниката-запас без мобилизационно
назначение се води служебно от органите
за водене на военния отчет на Централното
военно окръжие по постоянен адрес на собственика.
Чл. 40. (1) Областният военен отдел/отдел „Столичен“ въвежда в автоматизирания
регистър по чл. 7, т. 2 данните за техниката,
нанася данните в ОК на техниката и изпраща
мобилизационен картон на техниката, получила мобилизационно назначение, във военното
формирование, за което е предназначена.
(2) Служителят в офиса за военен отчет
в общината/района въвежда данните в електронната база данни за общината/района и
нанася в Отчетната ведомост за числящата
се техника от съответната община/район,
известява и връчва ПЗ в срок 20 работни дни
на собственика на техниката.
(3) Собственикът на техника-запас с мобилизационно назначение съхранява получената
ПЗ, като при изгубването є уведомява офиса
за военен отчет в общината/района.
(4) Собственикът на техника-запас с мобилизационно назначение предоставя техниката
с водач, който придобива статут на запасен.
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Чл. 41. (1) Органите за водене на военния
отчет на Централното военно окръжие при
получаване на информация за новорегистрирана техника от структурите на министерства
и ведомства, на които е възложена регистрацията, или от нейния собственик, я вписват
на военен отчет.
(2) При промяна на отчетните данни за
техниката органите по ал. 1 отразяват настъпилите промени в отчетните документи и в
автоматизирания регистър за военен отчет
на техника-запас. Отразяването се извършва
в случаите на:
1. промяна в регистрацията, техническото
състояние и местодомуването на техниката;
2. спиране на техниката от движение, при
ремонт за повече от 10 дни и бракуване;
3. промяна на постоянния адрес;
4. напускане на страната за повече от 6
месеца;
5. завръщане на техниката в страната до
30 дни.
Чл. 42. (1) При промяна на собствеността
и техническото състояние, водещо до невъзможност за ползване по предназначение на
техниката, собствениците на техника-резерв и
техника-запас с мобилизационно назначение
уведомяват служителя от офиса за военен
отчет в общината в 30-дневен срок.
(2) За техника-резерв и техника-запас с
мобилизационно назначение служителят от
офиса за военен отчет в общината/района
въвеж да п ром яната в елек т ронната база
данни за общината/района и нанася в Отчетната ведомост за числящата се техника
от съответната община/район, изисква ПЗ
на техниката от собственика и уведомява
областния военен отдел.
(3) Областният военен отдел/отдел „Столичен“ нанася промяната в собствеността и
техническото състояние на техниката в отчетен картон (ОК) на техниката и я въвежда
в автоматизирания регистър за военен отчет
на техника-запас.
Раздел III
Организиране и провеждане преглед на го
товността за използване на техника-резерв и
техника-запас с мобилизационно назначение
Чл. 43. (1) Централното военно окръжие и
подчинените му органи за водене на военния
отчет организират и провеждат преглед на
готовността за използване на техника-резерв
и техника-запас.
(2) Прегледът на готовността за използване
на техника-резерв включва установяване съответствието на състоянието на техниката и
готовността є за предоставяне във военното
формирование със задълженията на собственика съгласно сключения договор.
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(3) Прегледът на готовността за използване
на техника-запас с мобилизационно назначение включва дейности за установяване на:
съответствието на наличността на техниката
с мобилизационно назначение, водеща се
на военен отчет в общината/района, и тази
при собствениците на техника; състоянието
и актуализацията на документите относно
готовността на собственика за изпращане на
техниката; наличие на необходимите принадлежности и оборудване; реда за оповестяване
на собствениците и водачите на техника, придобили статут на запасни; мобилизационната
натовареност – възможност за подмяна при
необходимост със свободна от мобилизационно
назначение техника.
(4) Прегледът на готовността за използване
на техниката не включва спиране на техниката за проверка на техническото є състояние.
Чл. 44. (1) Организацията и провеждането
на прегледите по чл. 43 се осъществяват от
органите за водене на военния отчет въз основа на заповед на началника на Централното
военно окръжие.
(2) За резултатите от дейността по ал. 1
началникът на Централното военно окръжие
изготвя и изпраща доклад до министъра на
отбраната.
Раздел IV
Отписване на техниката от военен отчет
Чл. 45. (1) Техниката-резерв се отписва от
регистъра за военен отчет на техника-резерв
при прекратяване на договора за предоставяне.
(2) Областният военен отдел/отдел „Столичен“:
1. отписва техниката по ал. 1 след получаване на заповед за прекратяване на договора;
2. нанася промените в отчетните данни на
техниката в ОК и ги въвежда в съответните
регистри;
3. уведомява офиса за военен отчет в общината/района за прекратяване на договора
със собственика на техника-резерв.
(3) Служителят от офиса за военен отчет в
общината/района въвежда промените на техниката в електронна база данни за общината/
района и ги нанася в Отчетната ведомост за
числящата се техника-резерв от съответната
община/район.
Чл. 46. (1) Техниката-запас с мобилизационно назначение се отписва от регистъра за
военен отчет на техника-запас при:
1. настъпила негодност за експлоатация;
2. променена мобилизационна потребност;
3. промяна на постоянния адрес на собственика є в друга област;
4. напускане на страната за повече от 6
месеца.
(2) Областният военен отдел/отдел „Столичен“:
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1. отписва мобилизационното назначение
на техниката, като нанася промените в ОК
и ги въвежда в автоматизирания регистър за
военен отчет на техниката-запас;
2. уведомява офиса за военен отчет в общината/района за отписване на мобилизационното назначение и собственика на техника.
(3) Служителят в офиса за военен отчет в
общината/района въвежда снетото мобилизационно назначение в електронната база данни
за общината/района и в Отчетната ведомост
за числ ящата се техника от съответната
община/район и уведомява собственика за
снемане на мобилизационното назначение и
унищожава разписката.
Чл. 47. (1) Техниката-запас без мобилизационно назначение се отписва от военен отчет
при получаване на информация от структурите
на министерства и ведомства, на които са
възложени регистрацията и отчетът на техниката, или от собственика на техника при:
1. настъпила негодност за експлоатация;
2. промяна на постоянния адрес на собственика є в друга област.
(2) Областният военен отдел/отдел „Столичен“ отразява в ОК и въвежда в автоматизирания регистър за военен отчет на техника-запас причината за отписване от военен
отчет. Отчетният картон се съхранява за срок
една година.
(3) Служителят в офиса за военен отчет в
общината/района изключва отписаната техника от електронната база данни за общината/
района и нанася промяната в Отчетната ведомост за числящата се техника от съответната
община/район.
Г л а в а

п е т а

ОСОБЕНОСТИ В ОТЧЕТА ЗА ВОЕННО
ВРЕМЕ
Чл. 48. (1) Централното военно окръжие и
подчинените му органи за водене на военния
отчет във военно време водят на военен отчет:
1. резервистите и техниката-резерв, запасните и техниката-запас, включени във военните
формирования на въоръжените сили;
2. запасните и техниката-запас, определени
за поддържане комплектуването на военните
формирования при продължителни военни
действия;
3. запасните, освидетелствани като негодни
за военновременна служба;
4. запасните, дезертирали от въоръжените
сили;
5. евакуираните запасни и техника-запас
от територията на съответната област.
(2) Областният военен отдел/отдел „Столичен“ нанася в АСК на запасните датата и
формированието, в което са мобилизирани, и
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уведомява офиса за военен отчет в общините/
районите за приетите във формированията
запасни.
(3) Служителят в офиса за военен отчет в
общината/района нанася в АК на запасните
дата на мобилизиране и наименование на
формированието.
Г л а в а

ш е с т а

АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ
НА ГРАЖДАНИТЕ

ВЕСТНИК

Приложение № 1
към чл. 15, ал. 1, т. 2
Списък на професиите и специалностите,
необходими за военните формирования от
въоръжените сили и структурите по чл. 50,
ал. 2 от Закона за отбраната и въоръжените
сили на Република България
Професии
Лекари

§ 2. Наредбата се приема на основание
чл. 4, ал. 3 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България.

Обща медицина
Вътрешни болести
Хирургия
Гръдна хирургия
Ортопедия и травматология
Урология
Неврохирургия
Лицево-челюстна хирургия
Съдова хирургия
Анестезиология и интензивно лечение
Акушерство и гинекология
Педиатрия
Очни болести
Ушно-носно-гърлени болести
Инфекциозни болести
Кожно-венерически болести
Нервни болести
Психиатрия
Физика лна и рехабилитационна
медицина
Клинична лаборатория
Токсикология
Лъчелечение
Дентална медицина, орална хирургия
Медицинска паразитология
Образна диагностика
Микробиология
Обща и клинична патология

ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

Специалности
Спешна медицина

Чл. 49. (1) Административното обслужване
на гражданите включва дейности по приемане, регистриране, подготовка и изпращане на
документи при кандидатстване за:
1. военна служба във военните формирования на Българската армия и структурите на
пряко подчинение на министъра на отбраната;
2. обучение във висшите военни училища
и професионални колежи;
3. служба в доброволния резерв на въоръжените сили;
4. обучение в курсове за начална и/или
специална военна подготовка в у чебните
цент рове на висшите военни у чилища и
колежи или в учебни центрове на видовете
въоръжени сили;
5. обучение в курсове за социална адаптация на освободени от военна служба военнослужещи.
(2) За административното обслужване по
ал. 1 Централното военно окръжие и подчинените му органи за водене на военния отчет
не събират такси.
Чл. 50. Административното обслужване на
резервисти, запасни и граждани се извършва
въз основа на заявление, подавано от съответното заинтересовано лице до началника
на Централното военно окръжие, военното
окръжие и областния военен отдел. В заявлението се посочва съответната административна услуга, която се иска, прави се искане
за издаване на документ, достъп, обмен на
данни или извършване на справки от информационните фондове.
§ 1. По смисъла на наредбата „Офис за
военен отчет в община/район“ са разположените в помещенията на общините/районите
експерти от областните военни отдели/отдел
„Столичен“, предоставени им съгласно чл. 20,
ал. 1, т. 2 ЗРВСРБ.

С Т Р. 4 9

Съдебна медицина
Вирусология
Радиобиология
Фармацевт Фармакология
Рех аби л и- Медицинска рехабилитация
татор
Лаборант

Клинична лаборатория
Образна диагностика

Мед и ц и н- Всички специалности
ски сестри

С Т Р.

50

Професии
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Специалности

Лекари ве- Ветеринарен лекар
теринари
Психолози Психолог
Ст роител- Геодезисти, картографи
ни ин жен е р и /т е хници
Забележка. В списъка се включват и гражданските специалности на висшите военни училища,
Военна академия „Г. С. Раковски“ и Академията
на Министерството на вътрешните работи.

Приложение № 2
към чл. 36, ал. 1
Списък на необходимата на въоръжените
сили техника, подлежаща на вписване на
военен отчет
№
по
ред

ВЕСТНИК
№
по
ред
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2.2.1. Товарни автомобили с фургон с нормална
проходимост над 3 до 5 т
Товарни автомобили с фургон с нормална
проходимост над 5 до 8 т
Товарни автомобили с фургон с нормална
проходимост над 8 до 15 т
Товарни автомобили с фургон с нормална
проходимост над 15 т
2.2.2. Товарни автомобили с фургон с повишена
проходимост над 1,5 до 3 т
Товарни автомобили с фургон с повишена
проходимост над 3 до 5 т
Товарни автомобили с фургон с повишена
проходимост над 5 до 8 т
Товарни автомобили с фургон с повишена
проходимост над 8 до 15 т
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Товарни автомобили с фургон с повишена
проходимост над 15 т
2.3.

Самосвали

I.

Автомобили

1.

Леки автомобили

1.1.

Леки автомобили с повишена проходимост* (без тези – собственост на физически лица) с обем на ДВГ над 1600 см 3

2.

Товарни автомобили

Самосвали с нормална проходимост над
8 до 15 т

2.1.

Товарни бордови автомобили

Самосвали с нормална проходимост над 15 т

2.3.1. Самосвали с нормална проходимост над
2,75 до 5 т
Самосвали с нормална проходимост над
5 до 8 т

2.1.1. Товарни бордови автомобили с нормална
проходимост над 3 до 5 т

2.3.2. Самосвали с повишена проходимост над
2,75 до 5 т

Товарни бордови автомобили с нормална
проходимост над 5 до 8 т

Самосвали с повишена проходимост над
5 до 8 т

Товарни бордови автомобили с нормална
проходимост над 8 до 15 т

Самосвали с повишена проходимост над
8 до 15 т

Товарни бордови автомобили с нормална
проходимост над 15 т
Товарни бордови автомобили с нормална
проходимост с хидрокран
2.1.2. Товарни бордови автомобили с повишена
проходимост над 1,5 до 3 т

Самосвали с повишена проходимост над 15 т
2.3.3. Седлови влекачи за полуремаркета
3.

Специални автомобили

3.1.

Санитарни автомобили с нормална проходимост
Санитарни автомобили с повишена проходимост

Товарни бордови автомобили с повишена
проходимост над 3 до 5 т
Товарни бордови автомобили с повишена
проходимост над 5 до 8 т
Товарни бордови автомобили с повишена
проходимост над 8 до 15 т

Противоепидемични автомобили (дезинфекционни)
3.2.

Автобус до 11 места
Автобуси над 11 до 20 места

Товарни бордови автомобили с повишена
проходимост над 15 т
Товарни бордови автомобили с повишена
проходимост с хидрокран
2.2.

Автобуси над 20 места
3.3.

Авторемонтни работилници без струг
Авторемонтни работилници със струг

Товарни автомобили с фургон

* „Автомобили с повишена проходимост“ са
автомобили с два и повече двигателни моста с
бензинови или дизелови двигатели.

Автобуси

Спомагателни работилници
3.4.

Машини за ГСМ
3.4.1. Автоцистерни за ГСМ до 5000 л
Автоцистерни за ГСМ над 5000 до 10 000 л
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Автоцистерни за ГСМ над 10 000 л
Автоцистерни за ГСМ – седлови влекач
с полуремарке
3.4.2. Автогоривозарядчици до 5000 л
Автогоривозарядчици над 5000 до 10 000 л
Автогоривозарядчици над 10 000 л
Автогоривозарядчици – седлови влекач
с полуремарке
Автомаслозарядчици
Автолаборатории за анализ на ГСМ
Преливни станции за гориво (на автомобилно шаси)
3.5.
Автоцистерни за вода до 5000 л
Автоцистерни за вода над 5000 до 10 000 л
Автоцистерни за вода над 10 000 л
Автоцистерни за вода – седлови влекач
с полуремарке
Автоцистерни за мляко до 10 000 л
Автоцистерни за мляко над 10 000 л
3.6.
Автокранове с товароподемност до 6,5 т
Автокранове с товароподемност над 6,5
до 10 т
Автокранове с товароподемност над 10
до 15 т
Автокранове с товароподемност над 15
до 20 т
Автокранове с товароподемност над 20 т
3.7.
Строителни машини
Автобетоносмесители
Автобетонопомпи
Циментовози
Автостълби
Цистерни за битум (на автомобилно шаси)
Цистерни за мазут и катран (на автомобилно шаси)
3.8.
Строителни железопътни машини

3.9.

Траверсоподбивни машини за открит път
Траверсоподбивни машини – стрелкови
Баластопланиращи машини
Баластопресевни машини (М АТИСА,
ПЛАСЕР)
ЖП влекачи
Машини за ремонт на контактната мрежа
Пътеполагащи кранове
Железопътни строителни машини за
подмяна на релси и траверси
Тилови автомобили
Автохладилници
Автохлебовози
Брашновози
Автомесовози
Фуражовози

ВЕСТНИК
№
по
ред
3.10.
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Други специални автомобили
Автовишки
Автосметосъбирачи
Лугоразпръсквачи
Поливно-миячна машина
Агитационни (репортажни и машини за
културно-информационна дейност)
Противопожарни автомобили
Пясъкоразпръсквачи
Автоснегорини
Роторни снегорини
Лаборатории

II.
1.
1.1.
2.

3.

4.

Цистерни за киселини и химикали
Специални разни (непосочени): стоматологични; животновоз; звукозаписни;
репортажни; електростанции; спасителни;
бутилкови; флуорограф; кафезовоз; каналочистач; радиоработилница; кабеловоз и др.
Ремаркета и полуремаркета
Товарни ремаркета
Ремаркета товарни за трактори
Ремаркета товарни за трактори над 2 т
Специални ремаркета
Ремаркета за ГСМ
Ремарке фургон (двуосно)
Ремаркета за вода
Ремаркета за мляко
Хладилни ремаркета
Ремарке – до 10 т
Ремарке – над 10 до 20 т
Ремарке – над 20 до 30 т
Ремарке – над 30 до 40 т
Ремарке – над 40 до 50 т
Ремарке – над 50 т
Полуремаркета за седлови влекачи
Полуремарке – товарно
Полуремарке – платформено
Полуремарке – самосвал
Полуремарке – фургон
Полуремарке – контейнеровоз
Полуремарке – панеловоз
Полуремарке – тръбовоз
Полуремарке – циментовоз
Полуремарке за битум
Полуремарке за мазут

III.
1.

Полуремарке за киселини
Полуремарке за химикали и др.
Трактори
Верижни трактори
Верижни трактори над 50 до 80 к.с.

С Т Р.
№
по
ред

2.

IV.
1.
1.1.
1.2.

1.3.
1.4.

1.5.

2.
2.1.

2.2.

2.3

3.

4.
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Верижни трактори над 80 до 110 к.с.
Верижни трактори над 110 к.с.
Колесни трактори
Колесни трактори над 80 до 110 к.с.
Колесни трактори над 110 к.с.
Инженерни машини
Пътностроителна техника
Автогрейдери
Булдозери
Булдозери до 110 к.с.
Булдозери над 110 до 160 к.с.
Булдозери над 160 к.с.
Скрепери
Автоскрепери
Самоходни валяци
Валяци до 10 т
Валяци над 10 т
Товарачни машини
Товарачни машини до 0,5 м 3
Товарачни машини над 0,5 до 1,5 м 3
Товарачни машини над 1,5 м 3
Земекопна техника
Ескаватори
Колесни еднокошови ескаватори
Колесни еднокошови ескаватори до 0,3 м 3
Колесни еднокошови ескаватори над 0,3 м 3
Верижни еднокошови ескаватори
Верижни еднокошови ескаватори до 1 м 3
Верижни еднокошови ескаватори над 1 м 3
Друга земекопна техника
Канавкокопачи
Разбивач/къртач
Траншейни машини
Котловани машини
Пробивна техника
Мотокомпресорни станции
Автосонда
Сонди – БМХ

№
по
ред
6.
V.
1.
1.1.

1.2.

2.
2.1.

VI.
1.

2.

3.

Подвижни електроагрегати
Подвижни електроагрегати над 10 до 15 kW
Подвижни електроагрегати над 15 до 20 kW
Подвижни електроагрегати над 20 до 30 kW
Подвижни електроагрегати над 30 до 40 kW
Подвижни електроагрегати над 40 до 50 kW
Подвижни електроагрегати над 50 kW
Подвижни електроагрегати заваръчни

5.

ВЕСТНИК

Дървообработваща техника
Лесопилни рами

4.
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Водоснабдителна техника
Самоходни машини
Електрокари
Електрокари високоповдигачи
Електрокари високоповдигачи до 1 т
Електрокари високоповдигачи над 1 т
Електрокари платформени
Електрокари платформени до 1 т
Електрокари платформени над 1 до 2 т
Електрокари платформени над 2 т
Мотокари
Мотокари високоповдигачи до 1,25 т
Мотокари високоповдигачи над 1,25 до 2 т
Мотокари високоповдигачи над 2 до 3,5 т
Мотокари високоповдигачи над 3,5 т
Инженерна и самолетообслужваща техника
За подвижни командни пунктове (КП)
Стартови спомагателни командни пунктове (КП СКП-9)
Стартови инженерни командни пунктове
(КП ИКП-11)
Светотехнически средства
Указател на глисадата – УГС-1 („Седло“)
Автомобилен прожектор – АПМ-90 със
светлотехническо обзавеждане ЛУЧ
Кодов неонов светомаяк – КНС-1П
Кодов неонов светомаяк – КНС-4П
Осветителна система за кацане на вертолети „Светлушка“
Техника за запускане на самолети
Лет ищен подви жен елек т роа г регат –
АПА-22 М
Лет ищен подви жен елек т роа г регат –
АПА-ЗМ
Лет ищен подви жен елек т роа г регат –
АПА-5
Лет ищен подви жен елек т роа г регат –
АПА-5 Д
Лет ищен подви жен елек т роа г регат –
АПА-35
Лет ищен подви жен елек т роа г регат –
АПА-50
Електроагрегат „Хаучин“
Техника за добив и зареждане с въздух
Летищна компресорна станция – АКС-В
Унифицирана компресорна станция –
УКС-400 В-П4
Въздухозареждач – ВЗ 16/250
Въздухозареждач – ВЗ 16/350
Летищен многоцелеви кондиционер
АМК-24/56
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ВЕСТНИК
№
по
ред
9.

Акумулаторозарядни станции –
АЗС-4А

Техника за зареждане с авиационни горива, кислород, азот и други

9.1.

За зареждане и доставяне на авиационни
ГСМ
Автогоривозарядчици до 4 т

Подвижна разрядно-зарядна станция –
ПРЗС-58

Автогоривозарядчици от 4 до 8 т

Автоматична разрядно-зарядна станция –
СРЗА-1

Автогоривозарядчици от 8 до 22 т

Електростанция на ремарке – ЕСБ-4 БЕ

Автоцистерни до 4 т

Техника за подгряване на авиационната
техника

Автоцистерни от 4 до 8 т

Ун ифи ц и ра н мо т ор ен под г р еват е л –
УМП-350

Автоцистерни над 22 т

Автогоривозарядчици над 22 т

Автоцистерни от 8 до 22 т
Маслозаправчици

Моторен подгревател – МП-300
7.

Техника за проверка, контрол, измерване
и ремонт

9.2.

За добив и зареждане с кислород и
азот

Установка за проверка на хидравлика –
УПГ-250

Автокислорододобивна станция –
АКДС-70

Установка за проверка на хидравлика –
УПГ-300

Автокислородозарядна станция –
АКЗС-75 (м)

Универсална подвижна лаборатория –
УПЛ-Л (АИ)
Ком п лексна а виа ц ион на п ровероч на
станция – КАПСО
Станция за контрол – СК-2М (ЗМ)
К о н т р о л н о -и з м е р в а т е л н а л а б о р а т о рия – КИЛ

Унифицирана газозарядна станция –
УКЗС-МА
10.

Подвижни приводни авиационни радиостанции

10.1.

Приводни авиационни радиостанции
Приводни авиационни радиостанции –
ПАР-7

Система за обработка на полетната информация – ЛУЧ-71 (74)

Приводни авиационни радиостанции –
ПАР-8

Електрохидравлична установка – ЕГИ
17/3/50

Приводни авиационни радиостанции –
ПАР-9

Автоматично електромеханично хидроустройство – АЕМГ-60/3

Приводни авиационни радиостанции –
ПАР-10

Контролно-ремонтна авиационна станция – КРАС-ЛМ

Приводни автоматични радиостанции –
АПР-СА

Контролно-ремонтна авиационна станция – КРАС-ЛП, Е

Приведен маркерен радиомаяк – МРМ-48

Контролно-ремонтна авиационна станция – КРАС-917 Д
Контролно-ремонтна авиационна станция – КРАС-А (и)

Радиоприемници
10.2.

Авиационни радиопеленгатори
Авиационен радиопеленгатор – АРМ-5

Подвижни ремонтни средства за самолети
и вертолети
8.

Техника, водеща се на военен отчет

Акумулаторозарядни станции

Акумулаторозарядни дизелови станции –
АЗДС-20

6.

С Т Р. 5 3

Авиационен радиопеленгатор – АРП-6

Техника за почистване на полосите и
инженерната техника

Авиационен радиопеленгатор – АРП-9

Комбинирани поливно-миячни машини

Подвижен радиопеленгатор – ПРП-11

Вакуумообирачни машини
Миячна машина
Четкоиздухваща машина
Топлодухаща машина

Авиационен радиопеленгатор – АРП-10
11.

Радиолокационни системи
Подвижна радиомаячна група – ПРМГ-5
Износим индикатор от системата за кацане – ВИСП-75

С Т Р.
№
по
ред

54

ДЪРЖАВЕН

Техника, водеща се на военен отчет

Радиосистеми за кацане – РСБ-10,
РСПм-4М
Радиосистеми за близка навигация
11.1.

Трасеви радиолокационни станции (РЛС)

11.2.

Ле т и щ н и ра д иолок а ц ион н и с т а н ц и и
(РЛС)

11.3.

Лекоимпулсни радиолокационни станции
(РЛС)

11.4.

Далекомерен всенасочен азимутален радиомаяк (ДВОР)

11.5.

Всенасочен азимутален радиомаяк (ВОР)

11.6.

Приводни радиостанции

11.7.

Маркери

11.8.

Да лекомерна и змерват е л на сис т ема
(ДМЕ)

11.9.

Пеленгатори

11.10. Инструментална летищна система за
кацане (ИЛС)
12.

Метеорологична техника
Подвижни метеорологични станции –
ПАМС
Метеошифромашини „Корал“
Облачни светлолокатори ИВО
Машини за регистрация на облачността –
РВО-2
Машини за регистрация на облачността –
РВО-3

12.1.

Метеорадиолокатори

12.2.

Подвижни проверочни метеолаборатории – ППМЛ

13.

Авиационни подвижни лаборатории
Авиационни подвижни фотолаборатории – АПФ-2-ТМК
Авиационни подвижни фотолаборатории – АПФ-2-ОМК
Авиационни подвижни фотолаборатории – АПФ-2-ТМ
Авиационни подвижни фотолаборатории – АМФ-1

14.
15.

Пускови установки (ПУ) за разбиване на
градоносни облаци
Друга специализирана авиационна техника
Автостълби
Автоленти
Автоленти за самолет
Сметосъбирач

16.

Подвижна подемно-транспортна техника
Контейнеровози повдигачи

ВЕСТНИК

БРОЙ 60

ТАРИФА

за таксите, събирани от Централното военно
окръжие и подчинените му териториални
структури по Закона за резерва на въоръже
ните сили на Република България
Чл. 1. (1) За издаване на служебни бележки
(уверения) на пенсионирани военнослужещи,
били на военна служба, за ползване на услугите в болничните бази по балнеология,
рехабилитация и профилактика към Министерството на отбраната – за физическо лице
и съпруга/съпругата му се събира такса 2 лв.
(2) За издаване на служебни бележки на
съпруга/съпругата на физически лица, били
на военна служба, необходими за преглед и
лечение във Военномедицинската академия
и в многопрофилните болници за активно
лечение, се събира такса 2 лв.
Чл. 2. За издаване на удостоверение на
физически лица, били на военна служба, което
да послужи пред КОС – МВР, за получаване
на разрешителни за придобиване, носене и
употреба на огнестрелно оръжие, се събира
такса 5 лв.
Чл. 3. За издаване на служебна бележка за удостоверяване на военно звание по
резерва, която да послужи за постъпване
на държавна служба в Министерството на
вътрешните работи и други ведомства, се
събира такса 3 лв.
Чл. 4. За издаване на дубликати, копия или
преписи от служебни бележки и удостоверения
в случаи на изгубване или унищожаване се
събира такса 3 лв.
Чл. 5. За издаване на удостоверения на
физически лица за състоянието по военния
отчет се събира такса 3 лв.
Чл. 6. За издаване на копия от договори за
служба в доброволния резерв/предоставяне на
техника-резерв се събира такса 5 лв.
Чл. 7. За издаване на дубликат на военноотчетна книжка се събира такса 8 лв.
Чл. 8. За извършване на справки от информационните фондове се събира такса 3 лв.
Чл. 9. За издаване на служебна бележка за
удостоверяване заемането на различни длъжности през време на службата във въоръжените сили, която да послужи за постъпване на
държавна служба в МВР и в други ведомства,
се събира такса 3 лв.
Чл. 10. А дминист ративните усл у ги по
чл. 1 – 9 се извършват в 14-дневен срок от
заявяването им на място.
Чл. 11. (1) Административните услуги по
чл. 1 – 9 може да се заявяват като бързи и се
изпълняват в 3-дневен срок от заявяването им
или като експресни и се изпълняват в рамките
на работния ден, в който са поискани.

БРОЙ 60

ДЪРЖАВЕН

(2) Когато са поискани бързи услуги, размерът на таксата се увеличава с 50 на сто, а
при експресните – със сто на сто.
Заключителна разпоредба
Параграф единствен. Тарифата се приема
на основание чл. 93 от Закона за резерва на
въоръжените сили на Република България.
7333

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 168
ОТ 31 ЮЛИ 2012 Г.

за предоставяне на допълнителни бюджетни
кредити по бюджета на Министерството на
труда и социалната политика за 2012 г. за
изплащане на еднократна финансова помощ
на законните наследници на Малин Делчев
Илиев, починал вследствие на взрива пред
офиса на „Eвророма“ в Сандански
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Министърът на финансите да
предостави допълнителни бюджетни кредити
по бюджета на Министерството на труда и
социалната политика за 2012 г. за изплащане
на еднократна финансова помощ в размер
10 000 лв. на законните наследници на Малин
Делчев Илиев, починал вследствие на взрива
на 29 юни 2012 г. пред офиса на „Евророма“
в Сандански.
(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят по
реда на чл. 34, ал. 1 от Закона за устройството
на държавния бюджет за сметка на преструктуриране на разходите по централния бюджет
за 2012 г.
Чл. 2. Министърът на финансите по предложение на министъра на труда и социалната
политика да извърши налагащите се промени
по бюджета на Министерството на труда и
социалната политика и по централния бюджет
за 2012 г.
Чл. 3. Еднократната финансова помощ се
изплаща чрез Агенцията за социално подпомагане на законните наследници на починалия или на техните законни представители в
размера по чл. 1, ал. 1.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 28, ал. 1 от Закона за устройството
на държавния бюджет.
§ 2. Изпълнението на постановлението
се възлага на министъра на финансите и на
министъра на труда и социалната политика.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков

7422

ВЕСТНИК
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РЕШЕНИЕ № 650
ОТ 30 ЮЛИ 2012 Г.

за отчуждаване на имоти и части от имо
ти – частна собственост, за държавна нужда
за изграждане на обект „АМ „Люлин“ от км
0+000 до км 19+135,21 – реконструкция на
електропроводи, газопроводи, водопроводи,
оптични кабели и тт кабели и изграждане
на пътен вариант на път ІV-18017 при км
12+000 с. Големо Бучино“, на територията
на областите София и Перник
На основание чл. 34а, ал. 1 във връзка с
чл. 34б и § 1 от допълнителните разпоредби
на Закона за държавната собственост и чл. 60,
ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс и предвид необходимостта от осигуряване защита на особено важни държавни и
значими обществени интереси, своевременно
приключване на отчуждителните процедури
и осъществяване на строителните дейности в
определените срокове, ускоряване реализацията на проекта, което ще допринесе за осигуряване на модерни експлоатационни условия,
подобряване функционирането и стандарта на
транспортно обслужване на международния
и вътрешния трафик и подобряване безопасността и сигурността на движението
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Отчуждава за държавна нужда за изграждане на обект „АМ „Люлин“ от км 0+000 до км
19+135,21 – реконструкция на електропроводи,
газопроводи, водопроводи, оптични кабели и
тт кабели и изграждане на пътен вариант на
път ІV-18017 при км 12+000 с. Големо Бучино“, съгласно парцеларен план, одобрен със
Заповед № 02-14-1174 на министъра на регионалното развитие и благоустройството от 3
май 2012 г., имоти и части от имоти – частна
собственост, намиращи се на територията на
Столичната община, област София, и община
Перник, област Перник, 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 Агенция „Пътна инфраструктура“.
3. Доп уска предварително изпълнение
на т. 1.
4. 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

3879.215

3.

3879.21

3879.43

3879.50

3879.64

7.

8.

9.

10.

013065

селскостопанска

селскостопанска

селскостопанска

селскостопанска

селскостопанска

селскостопанска

селскостопанска

селскостопанска

селскостопанска

селскостопанска

селскостопанска

нива

нива

нива

нива

нива

нива

нива

нива

нива

нива

нива

частна

частна

частна

частна

частна

частна

частна

частна

частна

частна

частна

Димитър Иванов Йорданов

Анета Георгиева Паункова

Гергина Георгиева Гелева

Росица Георгиева Иванова

Иванка Богданова Лозева

Гълъбинка Богданова Цветанова

Здравко Богданов Златков

Стефан Методиев Николов

Димитър Трайков Младенов

Надежда Николаева Николова

Лозан Лилов Иванов

насл. Методи Кръстев Младенов

насл. Серги Витанов Иванчев

Младен Миланов Евтимов

насл. Тодор Танев Колев

Тасо Минев Петков

Димитрина Цветанова Ситарска

Фидан Евстатиев Киров

Надежда Кръстева Костова

Магда Кръстева Вутова

Аспарух Кръстев Малинов

Асен Кръстев Малинов

Спас Кръстев Малинов

Име на собственика на имота
(тритe имена)

3,960

6,725

14,701

9,569

8,604

14,593

18,383

4,965

4,963

18,597

14,907

Обща
площ
на имота
(в дка)

3,206

5,220

8,243

8,040

5,877

6,521

11,436

3,211

3,211

11,671

4,221

2693

2589

6528

6947

5078

5791

10155

2851

2851

9243

3343

Сума на
Площ за
паричното
отчуждаобезщетеване
ние
(в дка)
(в лв.)

ВЕСТНИК

013050

013043

013021

013019

013018

3879.18

3879.19

5.

6.

013016

013015

013012

3879.16

3879.216

3879.12

2.

013008

Вид
собственост

ДЪРЖАВЕН

4.

3879.8

Вид територия

Начин
на
трайно
ползване

56

1.

№
Имот № Имот №
по
по КК от КВС
ред

землище с. Мало Бучино, ЕКАТТЕ 46721

Имоти, засегнати от охранителната зона на реконструираната част от газопровод отклонение за Перник – Главна разпределителна станция
Пресичане при км 5+055,92

Приложение
към т. 1

С Т Р.
БРОЙ 60

3879.213

3879.214

21.

22.

23.

013214

013213

013212

013211

013094

013088

013074

013068

013067

селскостопанска

селскостопанска

селскостопанска

селскостопанска

селскостопанска

селскостопанска

селскостопанска

селскостопанска

селскостопанска

селскостопанска

селскостопанска

селскостопанска

селскостопанска

Вид територия

нива

нива

нива

нива

нива

нива

нива

нива

нива

нива

нива

нива

нива

Начин
на
трайно
ползване

частна

частна

частна

частна

частна

частна

частна

частна

частна

частна

частна

частна

частна

Вид
собственост

127,662 дка
104 819 лв.

Сума на паричното обезщетение:

4,791

4,774

4,784

4,782

1,473

11,653

6,085

24,710

11,326

3,961

3,961

3,961

3,961

Площ за отчуждаване:

насл. Павел Младенов Андреев

Деян Павлов Младенов

насл. Филип Младенов Андреев

Велин Филипов Младенов

насл. Новко Стоичков Стоянов

Боян Христов Евтимов

Боян Христов Евтимов

насл. Игнат Войнов Киров

насл. Йордан Михайлов Величков

Кирил Павлов Малинов

Ладунка Павлова Илиева

Витанка Павлова Минчева

Николай Младенов Евтимов

Павел Младенов Евтимов

Име на собственика на имота
(тритe имена)

Обща
площ
на имота
(в дка)

3,139

3,405

3,672

3,862

1,473

11,653

1,665

4,566

10,069

3,351

3,334

3,316

3,300

2637

2860

3084

2873

1025

10068

1439

3616

7975

2815

2801

2785

2772

Сума на
Площ за
паричното
отчуждаобезщетеване
ние
(в дка)
(в лв.)

-

-

-

-

1.

2.

3.

4.

39.24

39.23

селскостопанска

селскостопанска

селскостопанска

селскостопанска

Вид територия

ливада

ливада

ливада

ливада

Начин
на
трайно
ползване

частна

частна

частна

частна

Вид
собственост

насл. Милен Симеонов Цветков

Милен Павлов Димитров

насл. Борис Бонев Велев

насл. Мико Бонев Велев

Име на собственика на имота
(тритe имена)

1,614

1,897

1,775

2,036

Обща
площ
на имота
(в дка)

0,446

0,577

0,490

0,328

129

167

142

95

Сума на
Площ за
паричното
отчуждаобезщетеване
ние
(в дка)
(в лв.)

ВЕСТНИК

39.22

39.21

№
Имот № Имот №
по
по КК от КВС
ред

землище с. Големо Бучино, ЕКАТТЕ 15504

ДЪРЖАВЕН

Имоти, засегнати от сервитутната зона на реконструираната част от газопровод отклонение за Перник – Главна разпределителна станция
Пресичане при км 15+242,5

3879.211

3879.212

20.

3879.94

19.

013086

3879.86

16.

3879.88

3879.74

3879.84

15.

17.

3879.68

14.

18.

013084

3879.67

13.

013066

3879.66

12.

013065

3879.65

11.

№
Имот № Имот №
по
по КК от КВС
ред

БРОЙ 60
С Т Р. 5 7

-

-

-

-

-

-

-

-

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

39.122

39.108

39.55

39.36

39.35

39.30

39.149

39.28

39.25

-

-

-

-

-

-

-

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

14.122

14.92

частна

частна

частна

частна

частна

частна

частна

частна

частна

9,996 дка
3 066 лв.

Сума на паричното обезщетение:

2,532

4,484

9,526

0,833

0,912

4,938

3,798

0,637

2,275

Площ за отчуждаване:

насл. Никифор Бонев Велев

Михаил Пенов Стоичков

насл. Павел Димитров Величков

Лазар Гигов Петров

насл. Мико Бонев Велев

насл. Мико Бонев Велев

насл. Иван Бонев Велев

Борис Бонев Велев

Георги Евлогиев Симеонов

Име на собственика на имота
(тритe имена)

Обща
площ
на имота
(в дка)

селскостопанска

селскостопанска

селскостопанска

селскостопанска

селскостопанска

селскостопанска

селскостопанска

Вид територия

ливада

ливада

ливада

ливада

ливада

ливада

ливада

Начин
на
трайно
ползване

частна

частна

частна

частна

частна

частна

частна

Вид
собственост

насл. Никифор Стоянов Димитров

насл. Лефтер Лазов Петров

Костадин Любенов Данев

насл. Заре Лазов Петров

Живко Божилов Вучков

насл. Стефан Ленчов Цветанов

насл. Григор Станоев Димитров

Име на собственика на имота
(тритe имена)
или на юридическото лице

землище с. Големо Бучино, ЕКАТТЕ 15504

0,471

1,185

3,520

2,790

3,190

0,724

0,624

Обща
площ
на имота
(в дка)

247

1

1245

13

21

394

304

76

230

0,020

0,018

0,006

0,002

0,020

0,020

0,020

10

8

2

1

13

6

6

Сума на
Площ за
паричното
отчуждаобезщетеване
ние
(в дка)
(в лв.)

0,850

0,004

3,892

0,046

0,073

1,270

0,981

0,245

0,794

Сума на
Площ за
паричното
отчуждаобезщетеване
ние
(в дка)
(в лв.)

ВЕСТНИК

14.91

14.85

13.38

13.311

10.192

ливада

ливада

ливада

ливада

ливада

ливада

ливада

ливада

ливада

Вид
собственост

ДЪРЖАВЕН

Имоти, засегнати от стъпките на новите стълбове на реконструираните електропроводи

селскостопанска

селскостопанска

селскостопанска

селскостопанска

селскостопанска

селскостопанска

селскостопанска

селскостопанска

селскостопанска

Вид територия

Начин
на
трайно
ползване
58

№
Имот № Имот №
по
по КК от КВС
ред

-

5.

№
Имот № Имот №
по
по КК от КВС
ред

С Т Р.
БРОЙ 60

-

-

-

9.

10.

11.

039.135

34.56

34.55

34,121

150.10

151.19

116.36

116.5

11.213

12.16

12.22

12.48

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

012048

012022

012016

011116

011111

016005

016036

051007

050010

ливада

ливада

ливада

ливада

частна

частна

частна

частна

Вид
собственост

Сума на паричното обезщетение:

Площ за отчуждаване:

Веле Петров Тошев

насл. Йото Радев Стаменов

„Самара М“ ЕООД

насл. Христо Стоянов Димитров

Име на собственика на имота
(тритe имена)
или на юридическото лице

70 лв.

0,169 дка

3,272

1,698

3,346

0,426

Обща
площ
на имота
(в дка)

селскостопанска

селскостопанска

селскостопанска

селскостопанска

селскостопанска

селскостопанска

селскостопанска

селскостопанска

Вид територия

пасище

пасище

пасище

пасище

пасище

нива

нива

нива

Начин
на
трайно
ползване

частна

частна

частна

частна

частна

частна

частна

частна

Вид
собственост

Сума на паричното обезщетение:

124 лв.

0,241 дка

1,016

1,805

13,182

5,149

1,025

14,000

2,451

5,996

Обща
площ
на имота
(в дка)

6

5

12

1

0,020

0,020

0,020

0,040

0,020

0,082

0,020

0,019

10

10

12

31

6

43

6

6

Сума на
Площ за
паричното
отчуждаобезщетеване
ние
(в дка)
(в лв.)

0,020

0,018

0,022

0,003

Сума на
Площ за
паричното
отчуждаобезщетеване
ние
(в дка)
(в лв.)

ВЕСТНИК

Площ за отчуждаване:

насл. Стоил Вучков Велев

насл. Стефан Вучков Чекалски

насл. Борис Велинов Николов

насл. Борис Велинов Николов

насл. Кирил Михайлов Кръстев

насл. Мине Йорданов Тупанков

Албена Спасова Михайлова

Петър Велинов Любенов

Име на собственика на имота
(тритe имена)

землище гр. Перник, ЕКАТТЕ 55871

Имоти, засегнати от стъпките на новите стълбове на реконструираните електропроводи

селскостопанска

селскостопанска

селскостопанска

селскостопанска

Вид територия

Начин
на
трайно
ползване

ДЪРЖАВЕН

1.

№
Имот № Имот №
по
по КК от КВС
ред

-

8.

№
Имот № Имот №
по
по КК от КВС
ред

БРОЙ 60
С Т Р. 5 9

150.10

151.19

151.20

116.5

116.6

116.8

116.9

116.10

116.12

116.32

116.36

116.103

11.11

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

селскостопанска

селскостопанска

селскостопанска

селскостопанска

ливада

нива

нива

нива

ливада

ливада

ливада

ливада

пасище

частна

частна

частна

частна

частна

частна

частна

частна

частна

частна

частна

частна

частна

насл. Евтим Вучков Чекалски

Вера Ангелова Григорова

Лиляна Иванова Стоилова

Валери Ангелов Иванов

Виолета Димитрова Стефанова

Кирка Кръстева Велинова

Любчо Методиев Ананиев

Василка Стефанова Оклева

насл. Нойко Стефанов Велинов

насл. Мине Йорданов Тупанков

насл. Лаврентий Йорданов Антонов

насл. Гроздан Христов Георгиев

насл. Петко Георгиев Живков

насл. Таки Тодоров Живков

насл. Георги Ранков Пиперков

насл. Първан Спасов Кръстев

насл. Кирил Михайлов Кръстев

насл. Димитър Петров Малинов

Албена Спасова Михайлова

Петър Велинов Любенов

Име на собственика на имота
(тритe имена)

1,755

2,672

14,000

2,700

5,409

1,651

3,028

1,678

0,872

1,025

1,869

2,451

5,996

Обща
площ
на имота
(в дка)

0,133

0,144

3,812

1,171

2,657

0,323

0,055

0,025

0,823

1,025

0,181

0,676

0,197

94

93

2009

545

1885

208

38

16

255

318

52

196

63

Сума на
Площ за
паричното
отчуждаобезщетеване
ние
(в дка)
(в лв.)

ВЕСТНИК

011011

016024

016036

016032

селскостопанска

селскостопанска

селскостопанска

селскостопанска

селскостопанска

пасище

нива

нива

нива

Вид
собственост

ДЪРЖАВЕН

016012

016010

016009

016008

016006

селскостопанска

селскостопанска

селскостопанска

селскостопанска

Вид територия

Начин
на
трайно
ползване

60

016005

051014

051007

050010

№
Имот № Имот №
по
по КК от КВС
ред

землище гр. Перник, ЕКАТТЕ 55871

Имоти с режим на ограничено ползване
Сервитутна зона на реконструираните електропроводи

С Т Р.
БРОЙ 60

11.28

11.36

11.37

11.38

11.105

11.213

12.16

12.22

12.48

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

012048

012022

012016

011116

011111

011105

011038

011037

селскостопанска

селскостопанска

селскостопанска

селскостопанска

селскостопанска

селскостопанска

селскостопанска

селскостопанска

селскостопанска

Вид територия

пасище

пасище

пасище

пасище

ливада

ливада

ливада

ливада

ливада

Начин
на
трайно
ползване

частна

частна

частна

частна

частна

частна

частна

частна

частна

Вид
собственост

16,197 дка
8 952 лв.

Сума на паричното обезщетение:

1,016

1,805

13,182

5,149

1,211

0,394

0,376

0,531

0,308

Площ за отчуждаване:

насл. Стоил Вучков Велев

насл. Стефан Вучков Чекалски

насл. Борис Велинов Николов

насл. Борис Велинов Николов

насл. Венка Станоева Маринова

насл. Михаил Тренев Балев

Стоил Иванов Спасов

насл. Люба Николова Стоянова

Анни Асенова Йорданова

Вера Иванова Тодорова

Любчо Асенов Йорданов

Костадинка Атанасова Ортодоксова

Николай Георгиев Говедаров

Михаела Петкова Оронова

Надежда Цветкова Стоянова

Цветанка Иванова Тодорова

Орлин Атанасов Николов

Ценка Николова Живкова

Никола Захариев Игнатов

Име на собственика на имота
(тритe имена)

Обща
площ
на имота
(в дка)

0,791

0,285

1,593

0,731

0,465

0,394

0,376

0,032

0,308

405

146

938

566

330

280

267

23

225

Сума на
Площ за
паричното
отчуждаобезщетеване
ние
(в дка)
(в лв.)

ДЪРЖАВЕН

011036

011039

№
Имот № Имот №
по
по КК от КВС
ред

БРОЙ 60
ВЕСТНИК
С Т Р. 6 1

-

-

-

-

3.

4.

5.

002054

002015

002012

002033

002035

067063

1.

3900.60

010060

Сума на паричното обезщетение:

Площ за отчуждаване:

Златка Иванова Горянова

Любомир Иванов Малинов

Георги Иванов Малинов

Омар Шхади Муслах

Омар Шхади Муслах

насл. Никифор Янков Петров

0,455

756 лв.

1,503 дка

0,132

1,290

3,399

1,362

нива

частна

Вид
собственост

Сума на паричното обезщетение:

Площ за отчуждаване:

насл. Иван Йорданов Кънчев

Име на собственика на имота
(тритe имена)

20 лв.

0,020 дка

11,526

Обща
площ
на имота
(в дка)

селскостопанска

Вид територия

нива

Начин
на
трайно
ползване
частна

Вид
собственост

Свиленка Георгиева Стоянчова

Име на собственика на имота
(тритe имена)

землище Филиповци – Суходол, ЕКАТТЕ 68134

2,930

Обща
площ
на имота
(в дка)

Имоти, засегнати от сервитутната зона на реконструираната част от газопровод за ТЕЦ „Земляне“
при км 1+250

селскостопанска

Вид територия

Начин
на
трайно
ползване

землище Филиповци – Суходол, ЕКАТТЕ 68134

1

26

2

198

529

20

0,604

370

Сума на
Площ за
паричното
отчуждаобезщетеване
ние
(в дка)
(в лв.)

0,020

Сума на
Площ за
паричното
отчуждаобезщетеване
ние
(в дка)
(в лв.)

0,052

0,005

0,376

1,067

0,003

Сума на
Площ за
паричното
отчуждаобезщетеване
ние
(в дка)
(в лв.)

ВЕСТНИК

№
Имот № Имот №
по
по КК от КВС
ред

3927.63

частна

частна

частна

частна

частна

Име на собственика на имота
(тритe имена)

Обща
площ
на имота
(в дка)

ДЪРЖАВЕН

1.

ливада

ливада

ливада

ливада

ливада

Вид
собственост

Имоти, засегнати от стъпките на новите стълбове на реконструираните електропроводи

селскостопанска

селскостопанска

селскостопанска

селскостопанска

селскостопанска

Вид територия

Начин
на
трайно
ползване

62

№
Имот № Имот №
по
по КК от КВС
ред

-

1.

2.

№
Имот № Имот №
по
по КК от КВС
ред

землище с. Големо Бучино, ЕКАТТЕ 15504

Пътен вариант на път IV-18017 при км 12+000
Виадукт

С Т Р.
БРОЙ 60

3900.70

010070

3927.54

3928.80

2.

3.

068008

067006

067054

067063

частна

Сума на паричното обезщетение:

Площ за отчуждаване:

Деянка Георгиева Цветкова

Име на собственика на имота
(тритe имена)

ливада

нива

нива

Начин
на
трайно
ползване

частна

частна

частна

Вид
собственост

3,708 дка
3 014 лв.

Обща сума на паричното обезщетение:

3,844

15,971

11,526

Обща
площ
на имота
(в дка)

498 лв.

0,813 дка

2,250

Обща
площ
на имота
(в дка)

Обща площ за отчуждаване:

насл. Димитър Младенов Янков

насл. Люба Георгиева Цветанова

насл. Иван Йорданов Крънчев

Име на собственика на имота
(тритe имена)

землище Филиповци – Суходол, ЕКАТТЕ 68134

Имоти с режим на ограничено ползване
Сервитутна зона на реконструираните електропроводи

нива

Вид
собственост
128

0,862

0,081

2,765

219

74

2721

Сума на
Площ за
паричното
отчуждаобезщетеване
ние
(в дка)
(в лв.)

0,209

Сума на
Площ за
паричното
отчуждаобезщетеване
ние
(в дка)
(в лв.)

3879.8

013008

№
Имот № Имот №
по
по КК от КВС
ред

селскостопанска

Вид територия

нива

Начин
на
трайно
ползване

частна

Вид
собственост

Надежда Кръстева Костова

Магда Кръстева Вутова

Аспарух Кръстев Маринов

Асен Кръстев Малинов

Спас Кръстев Малинов

Име на собственика на имота
(тритe имена)

землище с. Мало Бучино, ЕКАТТЕ 46721

14,907

Обща
площ
на имота
(в дка)

0,060

48

Сума на
Площ за
паричното
отчуждаобезщетеване
ние
(в дка)
(в лв.)

ВЕСТНИК

1.

селскостопанска

селскостопанска

селскостопанска

Вид територия

селскостопанска

Вид територия

Начин
на
трайно
ползване

ДЪРЖАВЕН

Имоти, засегнати от сервитутната зона на реконструираната част от газопровод отклонение за Перник – Главна разпределителна станция
Пресичане при км 5+055,92

3927.63

1.

№
Имот № Имот №
по
по КК от КВС
ред

2.

№
Имот № Имот №
по
по КК от КВС
ред

БРОЙ 60
С Т Р. 6 3

3879.12

3879.215

3879.216

3879.16

3879.18

3879.19

3879.21

3879.50

3879.64

3879.65

3879.66

3879.67

3879.68

3879.74

3879.88

3879.211

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

013211

013088

013074

013068

013067

013066

013065

селскостопанска

селскостопанска

селскостопанска

селскостопанска

селскостопанска

селскостопанска

селскостопанска

селскостопанска

селскостопанска

селскостопанска

нива

нива

нива

нива

нива

нива

нива

нива

нива

нива

нива

нива

нива

нива

нива

нива

частна

частна

частна

частна

частна

частна

частна

частна

частна

частна

частна

частна

частна

частна

частна

частна

Вид
собственост

12,856 дка
10 896 лв.

Сума на паричното обезщетение:

4,782

11,654

11,326

3,961

3,961

3,961

3,961

3,960

6,725

9,569

8,604

14,593

18,383

4,965

4,963

18,597

0,462

3,543

0,492

0,577

0,486

0,483

0,481

0,479

0,300

1,688

0,932

0,085

1,749

0,443

0,443

0,154

344

3061

390

485

408

406

404

402

149

1458

805

75

1553

393

393

122

Сума на
Площ за
паричното
отчуждаобезщетеване
ние
(в дка)
(в лв.)

ВЕСТНИК

Площ за отчуждаване:

Велин Филипов Младенов

Боян Христов Евтимов

насл. Йордан Михайлов Величков

Кирил Павлов Малинов

Ладуна Павлова Илиева

Витанка Павлова Манчева

Николай Младенов Евтимов

Павел Младенов Евтимов

Димитър Иванов Йорданов

Анета Георгиева Паункова

Гергина Георгиева Гелева

Росица Георгиева Иванова

насл. Методи Кръстев Младенов

насл. Серги Витанов Иванчев

Младен Миланов Евтимов

насл. Тодор Танев Колев

Димитрина Цветанова Ситарска

Тасо Минев Петков

Фидан Евстатиев Киров

Име на собственика на имота
(тритe имена)

Обща
площ
на имота
(в дка)

ДЪРЖАВЕН

013064

013050

013021

селскостопанска

селскостопанска

селскостопанска

селскостопанска

селскостопанска

селскостопанска

Вид територия

Начин
на
трайно
ползване

64

013019

013018

013016

013015

013015

013012

№
Имот № Имот №
по
по КК от КВС
ред

С Т Р.
БРОЙ 60

39.35

39.36

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

39.59

селскостопанска

селскостопанска

селскостопанска

селскостопанска

селскостопанска

селскостопанска

селскостопанска

селскостопанска

селскостопанска

селскостопанска

селскостопанска

селскостопанска

селскостопанска

ливада

ливада

ливада

ливада

ливада

ливада

ливада

ливада

ливада

ливада

ливада

ливада

ливада

ливада

ливада

ливада

ливада

ливада

ливада

ливада

ливада

ливада

частна

частна

частна

частна

частна

частна

частна

частна

частна

частна

частна

частна

частна

частна

частна

частна

частна

частна

частна

частна

частна

частна

Вид
собственост

насл. Борис Кръстанов Стоянов

насл. Георги Стоилов Кръстанов

насл. Михаил Бонев Диманов

Лазар Гигов Петров

насл. Мико Бонев Велев

насл. Борис Бонев Велев

насл. Иван Бонев Велев

насл. Никифор Бонев Велев

насл. Веле Бонев Велев

насл. Мико Бонев Велев

Борис Бонев Велев

Георги Евлогиев Симеонов

насл. Милен Симеонов Цветков

Милен Павлов Димитров

насл. Борис Бонев Велев

насл. Мико Бонев Велев

насл. Веле Бонев Велев

насл. Никифор Бонев Велев

насл. Иван Бонев Велев

насл. Еленка Григорова Благоева

Михаил Пенов Стоичков

насл. Анастас Василев Балабанов

Име на собственика на имота
(тритe имена)

2,668

2,573

1,854

0,834

0,912

1,150

0,833

0,920

0,939

4,939

0,637

2,275

1,614

1,897

1,775

2,036

1,658

1,575

0,991

0,816

3,849

1,567

Обща
площ
на имота
(в дка)

2,660

2,573

0,107

0,833

0,912

1,150

0,833

0,920

0,939

3,381

0,368

2,275

1,614

1,897

1,775

2,036

1,658

1,575

0,870

0,816

1,368

0,066

771

746

31

242

264

334

242

267

272

1048

114

660

468

550

515

590

481

457

252

367

424

19

Сума на
Площ за
паричното
отчуждаобезщетеване
ние
(в дка)
(в лв.)

ВЕСТНИК

39.58

39.37

39.34

39.33

39.32

39.31

39.30

39.160

39.25

39.24

селскостопанска

селскостопанска

селскостопанска

селскостопанска

селскостопанска

селскостопанска

селскостопанска

селскостопанска

селскостопанска

Вид територия

Начин
на
трайно
ползване

ДЪРЖАВЕН

39.23

39.22

39.21

39.20

39.19

39.10

33.85

33.3

-

2.

32.2

-

1.

№
Имот № Имот №
по
по КК от КВС
ред

землище с. Големо Бучино, ЕКАТТЕ 15504

Пресичане при км 15+242,5

Имоти, засегнати от охранителната зона на реконструираната част от газопровод отклонение за Перник – Главна разпределителна станция

БРОЙ 60
С Т Р. 6 5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

11.41

ливада

частна

частна

частна

частна

частна

частна

частна

частна

частна

частна

частна

частна

частна

частна

0,686
52,553 дка
15 672 лв.

Площ за отчуждаване:
Сума на паричното обезщетение:

0,888

5,588

1,141

2,532

4,484

1,217

2,477

0,795

1,747

0,860

1,634

1,091

1,699

Георги Иванов Георгиев

насл. Живко Иванов Георгиев

Митко Стойнев Миланов

Първолета Борисова Милева

насл. Никифор Бонев Велев

Михаил Пенов Стоичков

Първолета Борисова Милева

насл. Петър Гигов Петров

Борис Благоев Михалков

Васко Станков Миланов

Петър Асенов Симеонов

насл. Войн Симеонов Благоев

насл. Симеон Благоев Георгиев

Ангел Асенов Димитров

0,540

0,506

3,615

1,141

2,532

4,484

1,217

2,057

0,091

0,872

0,829

1,376

0,968

1,699

011041

селскостопанска

Вид територия

ливада

Начин
на
трайно
ползване
частна

Вид
собственост

Сума на паричното обезщетение:

Площ за отчуждаване:

Симеон Александров Димитров

Име на собственика на имота
(тритe имена)

8 лв.

0,011 дка

2,971

Обща
площ
на имота
(в дка)

0,011

8

Сума на
Площ за
паричното
отчуждаобезщетеване
ние
(в дка)
(в лв.)

157

147

1157

331

734

1390

353

597

26

253

240

399

281

493

Сума на
Площ за
паричното
отчуждаобезщетеване
ние
(в дка)
(в лв.)

ВЕСТНИК

1.

селскостопанска

ливада

ливада

ливада

ливада

ливада

ливада

ливада

ливада

ливада

ливада

ливада

ливада

ливада

Име на собственика на имота
(тритe имена)

Обща
площ
на имота
(в дка)

Имоти, засегнати от сервитутната зона на реконструираната част от разпределителен газопровод за Радомир
Пресичане при км 18+250
землище гр. Перник, ЕКАТТЕ 55871

39.148

селскостопанска

селскостопанска

селскостопанска

селскостопанска

селскостопанска

селскостопанска

селскостопанска

селскостопанска

селскостопанска

селскостопанска

селскостопанска

селскостопанска

селскостопанска

Вид
собственост

ДЪРЖАВЕН

39.144

39.130

39.124

39.122

39.108

39.103

39.72

39.68

39.65

39.64

39.63

39.61

39.60

Вид територия

Начин
на
трайно
ползване

66

№
Имот № Имот №
по
по КК от КВС
ред

-

23.

24.

№
Имот № Имот №
по
по КК от КВС
ред

С Т Р.
БРОЙ 60

013.341

14.115

14.128

14.130

14.20

14.35

14.40

14.85

14.91

14.92

14.93

34.121

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

селскостопанска

селскостопанска

селскостопанска

селскостопанска

селскостопанска

селскостопанска

селскостопанска

селскостопанска

селскостопанска

селскостопанска

селскостопанска

селскостопанска

селскостопанска

селскостопанска

селскостопанска

ливада

ливада

ливада

ливада

ливада

ливада

ливада

ливада

ливада

ливада

ливада

ливада

ливада

ливада

ливада

ливада

ливада

ливада

ливада

ливада

ливада

ливада

ливада

ливада

ливада

ливада

частна

частна

частна

частна

частна

частна

частна

частна

частна

частна

частна

частна

частна

частна

частна

частна

частна

частна

частна

частна

частна

частна

частна

частна

частна

частна

Вид
собственост

насл. Асен Димитров Стоянов

насл. Христо Стоянов Димитров

насл. Стефан Гигов Игнатов

насл. Лефтер Лазов Петров

Костадин Любенов Данев

насл. Заре Лазов Петров

насл. Първан Иванов Николов

Костадинка Добренова Стойнева

насл. Найден Дамянов Петров

насл. Христо Стоянов Димитров

насл. Никифор Стоянов Димитров

насл. Христо Стоянов Димитров

насл. Никифор Стоянов Димитров

Георги Стоянов Младенов

насл. Иван Стоянов Наков

Живко Божилов Вучков

Кирил Димитров Цветков

Евтим Ленчов Цветанов

насл. Стефан Ленчов Цветанов

насл. Александър Илиев Ангелов

насл. Иван Николов Шуманов-Бранков

насл. Григор Станоев Тодоров

насл. Димитър Николов Бранков

насл. Любен Зафиров Николов

насл. Григор Станоев Тодоров

насл. Георги Мартинов Захаринов

Име на собственика на имота
(тритe имена)
или на юридическото лице

0,083

0,426

2,353

1,185

3,520

2,790

5,238

1,151

1,536

1,325

2,128

0,093

0,471

4,634

3,535

3,190

0,478

1,587

0,724

0,193

0,408

2,811

0,487

0,558

0,624

1,955

Обща
площ
на имота
(в дка)

0,083

0,284

0,304

0,309

0,931

1,582

0,203

0,001

0,010

0,208

0,357

0,093

0,445

0,092

1,122

0,862

0,094

0,444

0,324

0,021

0,345

0,063

0,229

0,396

0,385

0,740

41

141

137

139

289

711

110

1

4

106

177

46

221

29

359

575

61

129

100

6

100

18

66

115

112

222

Сума на
Площ за
паричното
отчуждаобезщетеване
ние
(в дка)
(в лв.)

ВЕСТНИК

34.123

14.126

013.339

селскостопанска

селскостопанска

селскостопанска

селскостопанска

селскостопанска

селскостопанска

селскостопанска

селскостопанска

селскостопанска

селскостопанска

селскостопанска

Вид територия

Начин
на
трайно
ползване

ДЪРЖАВЕН

013.38

013.37

013.311

013.158

010.132

010.194

010.32

010.31

010.188

010.192

-

2.

01.45

-

1.

№
Имот № Имот №
по
по КК от КВС
ред

землище с. Големо Бучино, ЕКАТТЕ 15504

Имоти с режим на ограничено ползване
Сервитутна зона на реконструираните електропроводи

БРОЙ 60
С Т Р. 6 7

34.50

34.55

034.144

34.57

34.96

39.156

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

3880.19

014019

ливада

частна

частна

частна

Сума на паричното обезщетение:

Площ за отчуждаване:

Киро Тасев Вучков

Рангел Илиев Грозданов

Васко Станков Миланов

насл. Симеон Благоев Георгиев

Седевка Такева Христова

насл. Йото Радев Стаменов

„Самара М“ – ООД

Заре Лазов Петров

Крум Христов Аначков

Райчо Боянов Благоев

Иван Благоев Димитров

Димитър Гигов Димитров

Войн Симеонов Благоев

Милена Петрова Антова

Боряна Петрова Иванова

насл. Борис Кръстанов Стоянов

5548 лв.

13,390 дка

1,480

1,208

1,747

0,891

3,124

1,398

3,346

0,884

0,901

0,714

0,365

0,664

0,288

0,008

0,021

Обща
площ
на имота
(в дка)

селскостопанска

Вид територия

нива

Начин
на
трайно
ползване

частна

Вид
собственост

Верка Пейчинова Стефчева

Веселин Веселинов Пейчинов

Мария Асенова Пейчинова

Игнат Пейчинов Игнатов

Име на собственика на имота
(тритe имена)

землище с. Мало Бучино, ЕКАТТЕ 46721

6,906

Обща
площ
на имота
(в дка)

Имоти, засегнати от стъпките на новите стълбове на реконструираните електропроводи

селскостопанска

ливада

ливада

частна

частна

частна

частна

частна

частна

частна

частна

частна

частна

частна

частна

Име на собственика на имота
(тритe имена)
или на юридическото лице

74

16

42

53

178

155

136

112

159

143

133

185

133

4

10

0,020

15

Сума на
Площ за
паричното
отчуждаобезщетеване
ние
(в дка)
(в лв.)

0,255

0,055

0,145

0,106

0,337

0,534

0,258

0,226

0,321

0,288

0,268

0,372

0,269

0,008

0,021

Сума на
Площ за
паричното
отчуждаобезщетеване
ние
(в дка)
(в лв.)

ВЕСТНИК

1.

№
Имот № Имот №
по
по КК от КВС
ред

39.152

селскостопанска

селскостопанска

ливада

ливада

ливада

ливада

ливада

ливада

ливада

ливада

ливада

ливада

ливада

ливада

ливада

Вид
собственост

ДЪРЖАВЕН

39.175

селскостопанска

селскостопанска

селскостопанска

селскостопанска

селскостопанска

селскостопанска

селскостопанска

селскостопанска

селскостопанска

селскостопанска

селскостопанска

селскостопанска

Вид територия

Начин
на
трайно
ползване
68

034.148

34.48

34.129

034.131

034.133

034.135

-

28.

34.125

-

27.

№
Имот № Имот №
по
по КК от КВС
ред

С Т Р.
БРОЙ 60

3879.216

3856.88

3856.93

3.

4.

5.

015093

015088

013015

3879.16

3856.33

3856.78

3856.88

5.

7.

8.

3879.216

6.

3879.215

3.

3880.75

2.

4.

3880.19

1.

частна

частна

частна

частна

Сума на паричното обезщетение:

Площ за отчуждаване:

насл. Димо Найденов Модев

Венетка Петрова Младенова

Капка Костадинова Петрова

Младенка Петрова Бачева

Петър Костадинов Петров

Тасо Минев Петков

Димитрина Цветанова Ситарска

Име на собственика на имота
(тритe имена)

87 лв.

0,113 дка

1,005

0,787

4,965

4,963

Обща
площ
на имота
(в дка)

селскостопанска

селскостопанска

селскостопанска

селскостопанска

селскостопанска

селскостопанска

селскостопанска

селскостопанска

Вид територия

нива

нива

нива

нива

нива

нива

нива

нива

Начин
на
трайно
ползване

частна

частна

частна

частна

частна

частна

частна

частна

Вид
собственост

Венетка Петрова Младенова

Капка Костадинова Петрова

Младенка Петрова Бачева

Петър Костадинов Петров

Жоро Светославов Николов

Насл. Крум Найденов Модев

Насл. Тодор Танев Колев

Тасо Минев Петков

Димитрина Цветанова Ситарска

Насл. Добрен и Петрунка Михайлови

Верка Пейчинова Стефчева

Веселин Веселинов Пейчинов

Мария Асенова Пейчинова

Игнат Пейчинов Игнатов

Име на собственика на имота
(тритe имена)

землище с. Мало Бучино, ЕКАТТЕ 46721

0,787

3,353

5,401

18,383

4,965

4,963

4,013

6,906

Обща
площ
на имота
(в дка)

39

1

16

16

0,511

0,252

2,882

0,473

0,716

0,716

0,194

1,492

405

187

922

375

636

636

140

1110

Сума на
Площ за
паричното
отчуждаобезщетеване
ние
(в дка)
(в лв.)

0,056

0,001

0,018

0,018

Сума на
Площ за
паричното
отчуждаобезщетеване
ние
(в дка)
(в лв.)

ВЕСТНИК

015088

013078

013033

013016

013015

013075

014019

нива

нива

нива

нива

Вид
собственост

Имоти с режим на ограничено ползване сервитутна зона на реконструираните електропроводи

селскостопанска

селскостопанска

селскостопанска

селскостопанска

Вид територия

Начин
на
трайно
ползване

ДЪРЖАВЕН

№
Имот № Имот №
по
по КК от КВС
ред

3879.215

2.

№
Имот № Имот №
по
по КК от КВС
ред

БРОЙ 60
С Т Р. 6 9

3856.93

015093

4371.11

2.

028027

027039

1.

116.10

016010

частна

1,005
8,230 дка
5103 лв.

Димo Найденов Модев
Площ за отчуждаване:
Сума на паричното обезщетение:

Име на собственика на имота
(тритe имена)

Обща
площ
на имота
(в дка)

нива

нива
частна

частна

Вид
собственост

Сума на паричното обезщетение:

Площ за отчуждаване:

насл. Надежда Здравкова Манолова

Васил Огнянов Василев

Васил Бонев Кацаров

Име на собственика на имота
(тритe имена)

селскостопанска

Вид територия

ливада

Начин
на
трайно
ползване
частна

Вид
собственост

Сума на паричното обезщетение:

10 лв.

0,015 дка

1,651

Обща
площ
на имота
(в дка)

464 лв.

0,457 дка

4,327

14,498

Обща
площ
на имота
(в дка)

210

254

0,015

10

Сума на
Площ за
паричното
отчуждаобезщетеване
ние
(в дка)
(в лв.)

0,215

0,242

Сума на
Площ за
паричното
отчуждаобезщетеване
ние
(в дка)
(в лв)

692

ВЕСТНИК

Площ за отчуждаване:

насл. Петко Георгиев Живков

Име на собственика на имота
(тритe имена)

землище гр. Перник, ЕКАТТЕ 55871

Засегнати имоти и сервитут при реконструкция на ТТ кабел при км 18+160

селскостопанска

селскостопанска

Вид територия

Начин
на
трайно
ползване

землище кв. Филиповци, ЕКАТТЕ 99128

0,994

Сума на
Площ за
паричното
отчуждаобезщетеване
ние
(в дка)
(в лв.)

ДЪРЖАВЕН

№
Имот № Имот №
по
по КК от КВС
ред

4370.28

1.

нива

Вид
собственост

Засегнати имоти и сервитут при реконструкция на ТТ и оптичен кабел при км 0+000

селскостопанска

Вид територия

Начин
на
трайно
ползване
70

№
Имот № Имот №
по
по КК от КВС
ред

9.

№
Имот № Имот №
по
по КК от КВС
ред

С Т Р.
БРОЙ 60

011093

11.93

11.213

6.

011116

011111

1.

12.16

012016

пасище
мера

ливада

ливада

ливада

ливада

ливада

ливада

ливада

частна

частна

частна

частна

частна

частна

частна

частна

Вид
собственост

Сума на паричното обезщетение:

Площ за отчуждаване:

насл. Борис Велинов Николов

насл. Венка Станоева Маринова

насл. Милен Благоев Анев

насл. Милен Благоев Анев

Максим Благоев Анев

Стефан Добринов Живков

насл. Евтим Вучков Чекалски

насл. Евтим Вучков Чекалски

Име на собственика на имота
(тритe имена)

426 лв.

0,585 дка

селскостопанска

Вид територия

Вид
собственост

частна

Начин
на
трайно
ползване
пасище
мера

Сума на паричното обезщетение:

110 лв.

0,186 дка

13,182

Обща
площ
на имота
(в дка)

137

134

77

4

3

61

9

1

0,186

110

Сума на
Площ за
паричното
отчуждаобезщетеване
ние
(в дка)
(в лв.)

0,177

0,189

0,108

0,006

0,004

0,086

0,013

0,002

Сума на
Площ за
паричното
отчуждаобезщетеване
ние
(в дка)
(в лв.)

ВЕСТНИК

Площ за отчуждаване:

насл. Борис Велинов Николов

Име на собственика на имота
(тритe имена)

землище гр. Перник, ЕКАТТЕ 55871

5,149

1,211

0,480

0,480

0,555

0,378

1,755

1,755

Обща
площ
на имота
(в дка)

Засегнати имоти и сервитут при реконструкция на водопровод ЕТ80 при км 18+460

селскостопанска

селскостопанска

селскостопанска

селскостопанска

селскостопанска

селскостопанска

селскостопанска

селскостопанска

Вид територия

Начин
на
трайно
ползване

ДЪРЖАВЕН

№
Имот № Имот №
по
по КК от КВС
ред

11.105

5.

011105

011093

11.93

4.

011091

11.91

3.

011014

011011

11.11

11.14

011011

11.11

2.

1.

№
Имот № Имот №
по
по КК от КВС
ред

землище гр. Перник, ЕКАТТЕ 55871

Засегнати имоти и сервитут при реконструкция на ТТ и оптичен кабел при км 18+287

БРОЙ 60
С Т Р. 7 1

3858.59

3858.63

6.

7.

003063

003059

003058

1.

3855.48

002048

ливада

ливада

ливада

ливада

ливада

ливада

ливада

частна

частна

частна

частна

частна

частна

частна

Вид
собственост

Сума на паричното обезщетение:

Площ за отчуждаване:

Дафинка Миладинова Младенова

Красимир Иванов Мирчев

Мая Петрова Манова

Стоян Петров Иванов

Мариета Лозанова Стоянова

Мая Петрова Манова

Стоян Петров Иванов

Красимир Иванов Мирчев

насл. на Панталей Димитров Будинов

насл. на Димитър Будинов Костов

насл. на Христо Величков Тричков

насл. на Кула Борисова Михайлова

Име на собственика на имота
(тритe имена)

590 лв.

1,809 дка

селскостопанска

Вид територия

нива

Начин
на
трайно
ползване
частна

Вид
собственост

Сума на паричното обезщетение:

60 лв.

0,181 дка

25,746

Обща
площ
на имота
(в дка)

8

102

10

117

145

56

152

0,181

60

Сума на
Площ за
паричното
отчуждаобезщетеване
ние
(в дка)
(в лв.)

0,028

0,329

0,031

0,356

0,440

0,165

0,460

Сума на
Площ за
паричното
отчуждаобезщетеване
ние
(в дка)
(в лв.)

ВЕСТНИК

Площ за отчуждаване:

насл. Лефтер Димитров Стоименов

Име на собственика на имота
(тритe имена)

землище с. Мало Бучино, ЕКАТТЕ 46721

0,807

3,855

3,858

16,011

20,494

38,595

14,801

Обща
площ
на имота
(в дка)

ДЪРЖАВЕН

Засегнати имоти и сервитут при реконструкция на водопровод СТ400 при км 6+020

селскостопанска

селскостопанска

селскостопанска

селскостопанска

селскостопанска

селскостопанска

селскостопанска

Вид територия

Начин
на
трайно
ползване

72

№
Имот № Имот №
по
по КК от КВС
ред

3858.58

5.

003020

003019

3858.19

3858.20

3.

4.

003018

003004

3858.4

3858.18

1.

2.

№
Имот № Имот №
по
по КК от КВС
ред

землище с. Мало Бучино, ЕКАТТЕ 46721

Засегнати имоти и сервитут при реконструкция на водопровод СНG250 при км 6+860

С Т Р.
БРОЙ 60

3861.42

3879.6

3.

4.

006062

013006

005042

006064

013121

013175

013270

-

-

-

-

-

-

3.

4.

5.

6.

7.

8.

014077

014112

частна

частна

частна

частна

Сума на паричното обезщетение:

Площ за отчуждаване:

Василка Асенова Гергинова

Даниела Иванова Асенова-Костова

Костадин Асенов Младенов

Марияна Иванова Асенова-Спасова

Тодорка Асенова Балтаджиева

Виолета Асенова Петкова

насл. Найден Георгиев Костадинов

насл. Христо Величков Тричков

насл. Христо Величков Тричков

Име на собственика на имота
(тритe имена)

200 лв.

0,267 дка

15,693

селскостопанска

селскостопанска

селскостопанска

селскостопанска

селскостопанска

селскостопанска

селскостопанска

селскостопанска

Вид територия

ливада

ливада

ливада

ливада

ливада

ливада

ливада

ливада

Начин
на
трайно
ползване

частна

частна

частна

частна

частна

частна

частна

частна

Вид
собственост

насл. Неделко Петров Марков

насл. Младен Лазов Захаринов

Иван Лазаров Славов

насл. Аспарух Стоилов Пенов

насл. Верка Стоянчева Михалкова

насл. Ивана Младенова Благоева

Георги Стоянов Младенов

насл. Донко Николов Николчин

Име на собственика на имота
(тритe имена)

землище с. Големо Бучино, ЕКАТТЕ 15504

0,016

0,021

0,885

Обща
площ
на имота
(в дка)

0,773

0,450

0,254

0,153

2,059

0,913

4,634

1,198

Обща
площ
на имота
(в дка)

6

181

3

10

0,204

0,032

0,081

0,016

0,187

0,099

0,010

0,213

92

16

40

5

54

29

3

147

Сума на
Площ за
паричното
отчуждаобезщетеване
ние
(в дка)
(в лв.)

0,228

0,006

0,021

0,012

Сума на
Площ за
паричното
отчуждаобезщетеване
ние
(в дка)
(в лв.)

ВЕСТНИК

014110

013041

-

013036

-

1.

2.

нива

ливада

ливада

ливада

Вид
собственост

Засегнати имоти и сервитут при реконструкция на водопровод СТ159 при км 14+140

селскостопанска

селскостопанска

селскостопанска

селскостопанска

Вид територия

Начин
на
трайно
ползване

ДЪРЖАВЕН

№
Имот № Имот №
по
по КК от КВС
ред

3860.62

3860.64

1.

2.

№
Имот № Имот №
по
по КК от КВС
ред

землище с. Мало Бучино, ЕКАТТЕ 46721

Засегнати имоти и сервитут при реконструкция на външно кабелно захранване на тунелите

БРОЙ 60
С Т Р. 7 3

-

-

10.

11.

014108

014102

014091

14.128

14.130

034023

34.121

34.123

34.129

034.148

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

34.96

Сума на паричното обезщетение:

Площ за отчуждаване:

насл. Ангел Иванов Атанасов

насл. Първан Симеонов Благоев

Костадин Любенов Данев

646 лв.

1,699 дка

1,950

0,523

3,520

селскостопанска

селскостопанска

селскостопанска

селскостопанска

селскостопанска

селскостопанска

селскостопанска

селскостопанска

селскостопанска

селскостопанска

селскостопанска

селскостопанска

селскостопанска

селскостопанска

селскостопанска

селскостопанска

Вид територия

ливада

ливада

ливада

ливада

ливада

ливада

ливада

ливада

ливада

ливада

ливада

ливада

ливада

ливада

ливада

ливада

Начин
на
трайно
ползване

частна

частна

частна

частна

частна

частна

частна

частна

частна

частна

частна

частна

частна

частна

частна

частна

Вид
собственост

насл. Симеон Благоев Георгиев

насл. Заре Лазов Петров

насл. Крум Христов Аначков

насл. Иван Благоев Димитров

насл. Димитър Гигов Димитров

насл. Траян Петров Тошев

насл. Веле Петров Тошев

насл. Анастас Василев Балабанов

насл. Борис Кръстанов Стоянов

насл. Асен Димитров Стоянов

насл. Христо Стоянов Димитров

насл. Борис Бонев Велев

насл. Христо Стоянов Димитров

насл. Никифор Стоянов Димитров

насл. Христо Стоянов Димитров

насл. Никифор Стоянов Димитров

Име на собственика на имота
(тритe имена)

землище с. Големо Бучино, ЕКАТТЕ 15504

0,891

0,884

0,901

0,365

0,664

1,118

2,779

1,701

0,021

0,083

0,426

2,285

1,325

2,128

0,093

0,471

Обща
площ
на имота
(в дка)

137

11

112

0,003

0,055

0,081

0,169

0,124

0,110

0,211

0,168

0,021

0,074

0,142

0,383

0,109

0,143

0,060

0,046

1

27

40

84

62

32

61

49

10

37

70

111

56

71

30

23

Сума на
Площ за
паричното
отчуждаобезщетеване
ние
(в дка)
(в лв.)

0,472

0,025

0,360

Сума на
Площ за
паричното
отчуждаобезщетеване
ние
(в дка)
(в лв.)

ВЕСТНИК

34.50

034.131

034040

034037

034036

34.125

14.126

-

2.

14.122

-

частна

частна

частна

Име на собственика на имота
(тритe имена)

Обща
площ
на имота
(в дка)

ДЪРЖАВЕН

1.

ливада

ливада

ливада

Вид
собственост

Засегнати имоти и сервитут при реконструкция на водопровод ПЕВП32 при км 14+825

селскостопанска

селскостопанска

селскостопанска

Вид територия

Начин
на
трайно
ползване

74

№
Имот № Имот №
по
по КК от КВС
ред

-

9.

№
Имот № Имот №
по
по КК от КВС
ред

С Т Р.
БРОЙ 60

-

034111

-

-

-

3.

4.

013290

013313

013329

003133

ливада

частна

Вид
собственост

Сума на паричното обезщетение:

Площ за отчуждаване:

насл. Търсина Стоименова Петрова

Име на собственика на имота
(тритe имена)

934 лв.

2,278 дка

2,614

Обща
площ
на имота
(в дка)

селскостопанска

селскостопанска

селскостопанска

селскостопанска

Вид територия

ливада

ливада

ливада

ливада

Начин
на
трайно
ползване

частна

частна

частна

частна

Вид
собственост

74 лв.

0,232 дка

Площ за отчуждаване:
Сума на паричното обезщетение:

0,528

1,587

0,054

0,005

Обща
площ
на имота
(в дка)

Първан Асенов Лазов

Евтим Ленчов Цветанов

Лазар Гигов Петров

насл. Георги Теофилов Маринков

Име на собственика на имота
(тритe имена)

землище с. Големо Бучино, ЕКАТТЕ 15504

Засегнати имоти и сервитут при реконструкция на външно кабелно захранване на тунелите

селскостопанска

Вид територия

Начин
на
трайно
ползване
170

0,037

0,175

0,015

0,005

11

51

9

3

Сума на
Площ за
паричното
отчуждаобезщетеване
ние
(в дка)
(в лв.)

0,379

Сума на
Площ за
паричното
отчуждаобезщетеване
ние
(в дка)
(в лв.)

360019

1.

урбанизирана

Вид територия

Вид
собственост

частна

Начин
на
трайно
ползване
за друг обществен
обект,
комплекс

Спас Недялков Стоянов

Име на собственика на имота
(тритe имена)

8,979

Обща
площ
на имота
(в дка)

2,781

234 160

Сума на
Площ за
паричното
отчуждаобезщетеване
ние
(в дка)
(в лв.)

ВЕСТНИК

4362.430

Стар №
по
Имот №
регул.
по КК
план

№
по
ред

Засегнати имоти в землището на кв. Филиповци – Суходол, Столична община, област София, ЕКАТТЕ 68134

Засегнати имоти от урбанизираната територия

Забележка. Обезщетението ще се изплаща след представяне от собствениците на актуални документи за собственост и/или удостоверения за наследници.

ДЪРЖАВЕН

Общата сума на парично обезщетение за земеделските земи, попадащи в землището на с. Мало Бучино, кв. Филиповци – Суходол, Столична
община, област София, и в землището на с. Големо Бучино и гр. Перник, община Перник, област Перник, е в размер 162 145,00 лв.

-

1.

2.

№
Имот № Имот №
по
по КК от КВС
ред

17.

№
Имот № Имот №
по
по КК от КВС
ред

БРОЙ 60
С Т Р. 7 5

360023

2.

урбанизирана

Вид територия

Вид
собственост

частна

Начин
на
трайно
ползване
за друг обществен
обект,
комплекс
3,635 дка
306 067 лв.

Сума на паричното обезщетение:

6,191

Площ за отчуждаване:

Анто Недялков Стоянов

Име на собственика на имота
(тритe имена)

Обща
площ
на имота
(в дка)

0,854

71 907

Сума на
Площ за
паричното
отчуждаобезщетеване
ние
(в дка)
(в лв.)

29440

29480

2.

Стар №
по
Имот №
регул.
по КК
план

№
по
ред

514.9480

514.9440

частна

за друг обществен
обект,
комплекс

0,056 дка
4715 лв.

Площ за отчуждаване:
Сума на паричното обезщетение:

урбанизирана

урбанизирана

Вид територия

Вид
собственост

частна
частна

Начин
на
трайно
ползване
ниско застрояване
ниско застрояване

Иван Крумов Алексов

Боян Алексов Богоин

Име на собственика на имота
(тритe имена)

1,343

2,880

Обща
площ
на имота
(в дка)

8,979

Спас Недялков Стоянов

Засегнати имоти в землището на община Перник, област Перник, ЕКАТТЕ 55871

урбанизирана

Име на собственика на имота
(тритe имена)

Обща
площ
на имота
(в дка)

4715

0,303

0,788

12 621

32 822

Сума на
Площ за
паричното
отчуждаобезщетеване
ние
(в дка)
(в лв.)

0,056

Сума на
Площ за
паричното
отчуждаобезщетеване
ние
(в дка)
(в лв.)

ВЕСТНИК

1.

360019

1.

Вид територия

Вид
собственост

Начин
на
трайно
ползване

ДЪРЖАВЕН

4362.430

Стар №
по
Имот №
регул.
по КК
план

№
по
ред

76

Засегнати имоти в землището на кв. Филиповци – Суходол, Столична община, област София, ЕКАТТЕ 68134, върху които попадат стъпките на
новоизградените стълбове и шахти

4362.431

Стар №
по
Имот №
регул.
по КК
план

№
по
ред

С Т Р.
БРОЙ 60

урбанизирана

частна
частна

ниско застрояване
ниско застрояване
1,239 дка
51 608 лв.

Сума на паричното обезщетение:

7,874

1,547

Площ за отчуждаване:

н-ци Василка Стойнева Манолкова
Лида Иванова Александрова

Кирил Славчев Симеонов
0,032

0,116

1333

4832

Сума на
Площ за
паричното
отчуждаобезщетеване
ние
(в дка)
(в лв.)

514.8250

306

795

Стар №
по
Имот №
регул.
по КК
план

28250

Стар №
по
Имот №
регул.
по КК
план
частна

ниско застрояване

Сума на паричното обезщетение:

Площ за отчуждаване:

н-ци Василка Стойнева Манолкова
Лида Иванова Александрова

Име на собственика на имота
(тритe имена)

урбанизирана

Вид територия

Начин
на
трайно
ползване
частна

Вид
собственост

Сума на паричното обезщетение:

Площ за отчуждаване:

Кирил Димитров Цветков

Име на собственика на имота
(тритe имена)

Засегнати имоти в землището на с. Големо Бучино, област Перник, ЕКАТТЕ 15504

урбанизирана

Вид територия

Вид
собственост

Начин
на
трайно
ползване

652 лв.

0,181 дка

1,407

Обща
площ
на имота
(в дка)

250 лв.

0,006 дка

7,874

Обща
площ
на имота
(в дка)

250

0,181

652

Сума на
Площ за
паричното
отчуждаобезщетеване
ние
(в дка)
(в лв.)

0,006

Сума на
Площ за
паричното
отчуждаобезщетеване
ние
(в дка)
(в лв.)

ВЕСТНИК

Общата сума на парично обезщетение за урбанизираната територия, пoпадаща в землището на кв. Филиповци – Суходол, Столична община,
област София, и в землището на с. Големо Бучино и гр. Перник, община Перник, област Перник, е в размер 363 292,00 лв.
7334

1.

№
по
ред

514.8250

урбанизирана

Име на собственика на имота
(тритe имена)

Обща
площ
на имота
(в дка)

ДЪРЖАВЕН

1.

№
по
ред

28250

4.

514.9520

Вид територия

Вид
собственост

Начин
на
трайно
ползване

Засегнати имоти в землището на община Перник, област Перник, ЕКАТТЕ 55871, върху които попадат стъпките на новоизградените
стълбове и шахти

29520

Стар №
по
Имот №
регул.
по КК
план

3.

№
по
ред

БРОЙ 60
С Т Р. 7 7

С Т Р.
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ДЪРЖАВЕН

РЕШЕНИЕ № 651
ОТ 30 ЮЛИ 2012 Г.

за предоставяне на концесия за добив на под
земни богатства – строителни материали, от
находище „Бинкос“, община Сливен, област
Сливен, на „Биндер“ – АД, Сливен
На основание § 4, ал. 1 и 4 от преходните
и заключителните разпоредби на Закона за
концесиите във връзка с § 17а, ал. 1 и 2 от
преходните и заключителните разпоредби
на Закона за приватизация и следприватизационен контрол и чл. 4, ал. 1, т. 1, чл. 6, 7 и
чл. 8, ал. 1 от отменения Закон за концесиите
и мотивирано предложение на министъра на
икономиката, енергетиката и туризма
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Предоставя концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за
подземните богатства – строителни материали – доломитни варовици, от находище „Бинкос“, разположено в землищата на с. Струпец
и с. Бинкос, община Сливен, област Сливен.
2. Определя концесионна площ с размер
208 798 кв. м при граници с координати на
точките от № 1 до № 21 в координатна система „1970 г.“ съгласно приложението. В тези
граници концесионната площ включва:
2.1. Площта на находище „Бинкос“ с размер
132,1 дка – 132 092 кв. м, индивидуализирана с
координатите на точки от № 1 до № 13 съгласно
схема и координатен регистър в координатна
система „1970 г.“, съгласно приложение – неразделна част от концесионния договор.
2.2. Площите, необходими за осъществяване
на дейностите по концесията, извън добива.
3. Определя срок на концесията 35 години.
4. Определя за начален срок на концесията
датата на влизане в сила на концесионния
договор.
5. Концесионният договор влиза в сила
от 17 януари 1997 г. – датата на прехвърляне
на акциите на „Биндер“ – АД, продадени на
първата тръжна сесия по реда на масовата
приватизация.
6. Определя за концесионер по право без
търг или конкурс „Биндер“ – АД, Сливен.
7. Концесията да се осъществява при следните условия:
7.1. При експлоатацията на подземните
богатства да се спазват нормативните изисквания, свързани с опазването на земните
недра, околната среда, водите, човешкото
здраве, защитените със закон територии и
обекти, включително на горите и земите в
националните паркове и в резервати, правата
върху горските територии и земеделските земи,
културните ценности, националната сигурност,
отбраната на страната и обществения ред.

ВЕСТНИК
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7.2. Правата и задълженията по концесията да не се прехвърлят на трети лица освен
с разрешение на Министерския съвет при
условията на действащото законодателство.
7.3. При осъществяване на концесията и
на свързаните с нея дейности концесионерът
е длъжен:
7.3.1. да предприеме действия за изпълнение на изикванията на глава шеста от Закона
за опазване на околната среда и Закона за
биологичното разнообразие;
7.3.2. да спазва изискванията за осигуряване
на здравословни и безопасни условия на труд;
7.3.3. да извършва всички дейности по
предоставената концесия в съответствие с
установените технически и технологични
стандарти;
7.3.4. да не изграж да сгради и трайни
съоръжения върху земята, на която или под
която е находището на подземни богатства;
7.3.5. да спазва у казани ята, давани от
министъра на икономиката, енергетиката и
туризма при съгласуване на проектите;
7.3.6. да изпълнява одобрените и изискващи
се рекултивационни мероприятия.
7.4. Концесионерът да не разкрива и предоставя на трети лица придобитата геоложка
и техническа документация и информация,
свързана с обекта на концесията, без изрично
писмено съгласие от министъра на икономиката, енергетиката и туризма.
7.5. Добивът се извършва с осигурени от
концесионера средства и на негов риск.
7.6. За осъществяване на правата и изпълнение на задълженията по концесията
не се изискват задължителни подобрения в
находището.
7.7. Концесионерът може да упражнява
правата, произтичащи от предоставената
концесия, само върху земя от концесионната
площ, върху която е придобил съответни права
при условията и по реда на Закона за подземните богатства и след съответна промяна на
предназначението є при условията и по реда
на Закона за опазване на земеделските земи
и на Закона за горите.
7.8. Концесионерът може да осъществява
дейност върху концесионната площ въз основа
на одобрен и влязъл в сила подробен устройствен план, който включва концесионната
площ и пътните връзки между площта на
находището и местните и/или републиканските пътища.
8. Определя основните права и задължения
по концесията, както следва:
8.1. Основни права на концесионера:
8.1.1. да добива доломитни варовици от
находището по т. 1;

БРОЙ 60

ДЪРЖАВЕН

8.1.2. право на собственост върху добитите за срока на концесията подземни богатства – доломитни варовици;
8.1.3. право на ползване върху минните
отпадъци от добива и първичната преработка
за срока на концесията;
8.1.4. да извършва за своя сметка всички
необходими дейности, свързани с добива,
включително допроучване в границите на находището, складиране, преработка, транспорт
и продажба на подземните богатства по т. 1;
8.1.5. с допълнително споразумение към
концесионния договор да получи право да
допроучи и за срока на концесията да добива
полезни изкопаеми от минните отпадъци,
получени в резултат на дейностите по концесията; с допълнителното споразумение се
определят размерът, условията и редът за внасяне на концесионното плащане, дължимо за
допълнително добиваните полезни изкопаеми;
8.1.6. да ползва за срока за концесията
съществуващата до момента на подписването на концесионния договор геоложка и
техническа документация и информация за
находището по т. 1.
8.2. Основни задължения на концесионера:
8.2.1. да извършва добива на подземните
богатства по т. 1, като:
8.2.1.1. изпълнява съгласуваните проекти и
планове по това решение и по концесионния
договор;
8.2.1.2. разработва находището добросъвестно, като не допуска неправилна изборна
експлоатация, която може да доведе до загуби
на подземни богатства или до икономическа
неизгодност за бъдещо разработване на находището;
8.2.1.3. изземва подземните богатства от
земните недра при минимални загуби, като
спазва изискванията за правилно и безопасно
разработване;
8.2.1.4. не застрашава компонентите на
околната среда;
8.2.1.5. управлява отпадъците от добива
и преработката на подземните богатства в
съответствие с план за управление на минните отпадъци, съгласуван с министъра на
икономиката, енергетиката и туризма;
8.2.2. да извършва концесионното плащане
при условия и в срокове, определени в концесионния договор;
8.2.3. да изработи и съгласува с министъра
на икономиката, енергетиката и туризма, а
при необходимост и с други компетентните
държавни органи, при условия, по ред и в
срокове, определени в концесионния договор:
8.2.3.1. цялостен работен проект за добив
и първична преработка;

ВЕСТНИК
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8.2.3.2. изменения и допълнения на цялостния работен проект за добив и първична
преработка – при възникнала необходимост
от това;
8.2.3.3. годишни работни проекти за добив
и първична преработка;
8.2.3.4. цялостен работен проект за ликвидация или консервация на миннодобивния
обект и за рекултивация на засегнатите земи;
концесионерът представя на министъра на
икономиката, енергетиката и туризма на всеки
5 години от срока на концесията актуализация
на проекта за ликвидация или консервация
на миннодобивния обект и за рекултивация
на засегнатите земи;
8.2.3.5. годишни работни проекти за ликвидация или консервация на миннодобивния
обект и за рекултивация на засегнатите земи,
представляващи неразделна част от проекта
по т. 8.2.3.3;
8.2.3.6. план за управление на минните
отпадъци;
8.2.4. да уведомява компетентните държавни органи при условия и по ред, определени в
концесионния договор, за всяко обстоятелство,
което може да създаде опасност за земните
недра, околната среда, водите, човешкото
здраве, защитените със закон територии и
обекти, правата върху горските територии и
земеделските земи, културните ценности, националната сигурност, отбраната на страната
и обществения ред;
8.2.5. да съставя и води геоложка и техническа документация за дейностите по концесията съгласно изискванията на действащото
законодателство;
8.2.6. да представя при условия, по ред и в
срокове, определени в концесионния договор:
8.2.6.1. шестмесечни отчети за добитите
и дейс т ви т ел но п рода ден и т е кол и чес т ва
подземни богатства и среднопретеглената
им продажна цена по оперативни данни за
отчетния период – до 15 дни след изтичане
на отчетния период;
8.2.6.2. отчет за изпълнението на годишния
работен проект за добив и първична преработка, включващ документи и доказателства,
удостоверяващи верността на посоченото в
отчета, включително информация за изменението на запасите и ресурсите през изтеклата
година, резултатите от марк шайдерск ите
измервания (извършени за негова сметка),
кантарни разписки, фактури и други, и отчет
за вложените инвестиции;
8.2.6.3. геоложки доклад за остатъчните
запаси в находището при доказана необходимост от ликвидация на миннодобивния обект
и рекултивация на засегнатите земи;
8.2.7. при усвояване на цялата или на част
от банковата гаранция, обезпечаваща изпълнението на задълженията по концесионния
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договор, концесионерът е длъжен да възстанови
нейния размер в 14-дневен срок от уведомлението на концедента за усвояването є;
8.2.8. да осигурява пълен достъп до концесионния обект, съоръженията и документацията, свързани с дейностите по концесията, на
оправомощени органи и/или лица;
8.2.9. да спазва изискванията на Закона за
културното наследство и да осигури периодичен мониторинг на територията на добивните
работи от археолог на регионалния исторически музей;
8.2.10. добивните работи да не засягат по
никакъв начин намиращите се в непосредствена близост недвижими културни ценности и
тяхната охранителна зона;
8.2.11. да стабилизира на терена граничните
точки по контура на концесионната площ;
8.2.12. да извърши ликвидация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите
земи за своя сметка при условия и в срокове,
определени в съгласувания проект по т. 8.2.3.4;
8.2.13. при прекратяване на концесионния
договор да предаде находището по т. 1 при
условия и по ред, определени в концесионния
договор.
8.3. Основни права на концедента:
8.3.1. да получава дължимото концесионно
плащане при условия и в срокове, определени
в концесионния договор;
8.3.2. при условия и по ред, определени в
концесионния договор, да контролира изпълнението на задълженията от концесионера,
включително:
8.3.2.1. като изисква от концесионера представянето на документите и информацията;
8.3.2.2. чрез вземане на проби от всяка
продукция – резултат от експлоатацията на
находището, и чрез извършване на маркшайдерски измервания;
8.3.3. право на съсобственост с концесионера, а след прекратяване на концесията – право
на собственост – върху придобитата по време
на концесията геоложка и техническа документация;
8.3.4. право да усвои при условия и по ред,
определени в концесионния договор, изцяло
или част от банковата гаранция по т. 9.1;
8.3.5. да прекрати едностранно концесионния договор при неизпълнение от страна на
концесионера на което и да е от основните
задължения по това решение и по договора
и/или при нарушаване на условие за осъществяване на концесията.
8.4. Основни задължения на концедента:
8.4.1. да оказва съдействие на концесионера
при осъществяване на концесията, след като
такова бъде поискано, при условия и по ред,
определени в концесионния договор;
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8.4.2. да осъществява контрол за спазване
на условията по концесията и за изпълнение
на задълженията по концесионния договор.
9. Определя следните видове гаранции за
изпълнение на задълженията на концесионера
по концесионния договор:
9.1. Безусловна и неотменяема годишна
банкова гаранция, обезпечаваща изпълнението
на всички задълженията по концесионния договор, включително заплащане на концесионно
плащане, данък върху добавената стойност
(ДДС), лихви и неустойки по парични и непарични задължения, както следва:
9.1.1. за първата година от срока на концесията гаранцията е в размер 171 342 лв. и
се предоставя при подписването на договора;
9.1.2. за всяка следваща година банковата
гаранция е в размер 100 на сто от стойността
на концесионното плащане за предходната
година с начислен ДДС и се предоставя на
концедента до 31 януари на съответната година;
9.1.3. банковата гаранция по т. 9.1.1 и 9.1.2 е
валидна до 28 февруари на следващата година.
9.2. Финансово обезпечение за изпълнение
на дейностите по техническа ликвидация
или консервация на миннодобивния обект
и рекултивация на засегнатите земи. Видът
на финансовото обезпечение и предвиденият
размер на средствата се договарят между
страните в концесионния договор.
9.3. Неустойки и лихви при неизпълнение
и при забавено изпълнение на договорните
задължения. Формите на неизпълнение, условията и редът за тяхното установяване, както
и видът и размерът на санкциите се определят
в концесионния договор.
10. За предоставената концесия за добив
концесионерът заплаща на концедента по ред,
определен в концесионния договор, концесионно плащане, върху което се дължи ДДС,
както следва:
10.1. Концесионни плащания за срока на
концесията, дължими на 6-месечни вноски,
като срокът на плащане е 30-о число на месеца, следващ отчетния период.
10.2. Отчетните периоди се определят от
1 януари до 30 юни и от 1 юли до 31 декември за всяка календарна година от срока на
концесията.
10.3. Размерът на всяко плащане се определя съгласно чл. 1, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от
Методиката за определяне на конкретния
размер на концесионното възнаграждение за
добив на строителни и скалнооблицовъчни
материали – приложение № 4 към чл. 11 от
Наредбата за принципите и методиката за
определяне на концесионното възнаграждение за добив на подземни богатства по реда
на Закона за подземните богатства, приета с
Постановление № 127 на Министерския съвет
от 1999 г. (обн., ДВ, бр. 59 от 1999 г.; изм. и
доп., бр. 46 от 2007 г.).
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10.4. Концесионното плащане за единица
добито подземно богатство съгласно чл. 1,
ал. 3, т. 1, буква „а“ от методиката по т. 10.3
не може да бъде по-ниско от 0,30 лв./тон,
като тази стойност се индексира ежегодно с
процента на увеличение на цените на строителните и скалнооблицовъчните материали по
информация, предоставена от Националния
статистически институт, при базова статистическа информация за цените за 2005 г.
10.5. Минималният размер на концесионното плащане за всеки отчетен период от срока
на концесията не може да бъде по-нисък от
5962 лв. и дължимия към него ДДС, определен на базата на 19 872 тона/шестмесечие
добити доломитни варовици и предвидената
стойност за единица добито подземно богатство съгласно т. 10.4.
10.6. Размерът на концесионното плащане по т. 10.3 и минималният размер на
концесионното плащане по т. 10.4 и 10.5 се
променят с допълнително споразумение към
концесионния договор при промяна на законодателството, уреждащо реда за неговото
определяне.
10.7. Министърът на икономиката, енергетиката и туризма внася от името и за сметка на
концесионера част от концесионното плащане
в размер 50 на сто от сумата, определена по
реда на т. 10.3 или 10.5, по бюджета на Община Сливен по ред, определен в концесионния
договор.
11. Концесионерът се задължава да внесе
в срок до 30 дни от датата на подписване на
концесионния договор:
11.1. Еднократно концесионно плащане в
размер 6000 лв. и дължимия ДДС.
11.2. За периода от влизането в сила на
концесионния договор до влизането в сила
на Закона за изменение и допълнение на
Закона за подземните богатства (ДВ, бр. 70
от 2008 г.) – еднократна сума от сбора на
дължимите концесионни плащания за всеки отчетен период, за който концесионерът
не докаже плащането на кариерна такса по
Закона за местните данъци и такси, заедно
със законната лихва върху тях до датата на
изплащането є.
11.3. За периода след влизането в сила
на Закона за изменение и допълнение на
Закона за подземните богатства (ДВ, бр. 70
от 2008 г.) до подписването на концесионния
договор – концесионно плащане, изчислено
по реда на т. 10, заедно със законната лихва
върху него до датата на изплащането є. Данък върху добавената стойност се дължи за
концесионно плащане с възникнало данъчно
събитие след 1 януари 2011 г.
12. Концесионерът не дължи концесионно плащане за времето на реализиране на
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дейностите, предвидени в съгласуван проект
за техническа ликвидация на миннодобивния обект и за рекултивация на засегнатите
земи, при условие че не се извършва добив
на подземни богатства, и по ред, определен
в концесионния договор.
13. Оправомощава министъра на икономиката, енергетиката и туризма:
13.1. Да проведе преговори и да сключи
концесионния договор с „Биндер“ – АД, Сливен, в тримесечен срок от влизането в сила
на решението.
13.2. Да представлява Министерския съвет
по концесионния договор с изключение на
неговото прекратяване.
13.3. Да предявява вземанията на концедента по съдебен ред и да представлява
държавата по дела, свързани с изпълнението
на концесионния договор.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
Приложение
към т. 2
Координатен регистър на концесионната
площ на находище „Бинкос“
Координатна система „1970 г.“
№

X (север)

Y (изток)

1.

4656959,1

9473525,6

2.

4656949,0

9473586,8

3.

4656902,3

9473670,0

4.

4656807,0

9473820,8

5.

4656755,5

9473869,5

6.

4656747,5

9473871,7

7.

4656737,8

9473881,3

8.

4656723,9

9473885,5

9.

4656664,9

9473894,5

10.

4656648,3

9473834,2

11.

4656603,0

9473846,7

12.

4656583,4

9473878,2

13.

4656588,5

9473904,0

14.

4656572,2

9473911,0

15.

4656561,8

9473922,3

16.

4656557,4

9473928,9

17.

4656554,1

9473934,0

18.

4656553,8

9473645,3

19.

4656560,0

9473523,0

20.

4656653,9

9473249,2

21.
7335

4656926,2

9473229,5
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МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ПРАВОСЪДИЕТО
КОНВЕНЦИЯ

за статута на лицата без гражданство, приета
в Ню Йорк на 28 септември 1954 г.
(Ратифицирана със закон, приет от 41-ото
Народно събрание на 25 януари 2012 г., с
резерви по чл. 7, параг раф 2, чл. 21, 23,
чл. 24, параграф 1, буква „б“, параграф 2 и
параграф 3, чл. 27, 28 и 31 – ДВ, бр. 11 от
2012 г. В сила за Република България от
20 юни 2012 г.)
ПРЕАМБЮЛ
Високодоговарящите се страни,
Имайки предвид, че Уставът на Организацията на обединените нации и Всеобщата
декларация за правата на човека, приета от
Общото събрание на ООН на 10 декември
1948 г., утвърдиха принципа, според който
всички хора се ползват от основни човешки
права и свободи без дискриминация,
Имайки предвид, че ООН е проявявала
нееднократно своята дълбока загриженост
за съдбата на лицата без гражданство и е
полагала усилия, за да осигури на лицата без
гражданство възможно най-широко ползване
на посочените основни права и свободи,
Имайки предвид, че само лицата без гражданство, които са също и бежанци, попадат
под действието на Конвенцията за статута на
бежанците от 28 юли 1951 г. и че има много
лица без гражданство, които не попадат под
тази Конвенция,
Считайки, че е желателно да уреди и подобри статута на лицата без гражданство чрез
сключването на международно споразумение,
се споразумяха за следното:
Част I
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
Член 1
Определение на понятието „лице без граж
данство“
1. За целите на тази Конвенция понятието „лице без гражданство“ означава лице,
което не се разглежда като гражданин от
нито една държава в съответствие с нейното
законодателство.
2. Разпоредбите на тази Конвенция не се
прилагат по отношение на:
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i) лица, които в момента получават от други
органи или организации на ООН, с изключение на Върховния комисар за бежанците,
защита или помощ, за времето, през което
получават такава помощ;
ii) лица, по отношение на които компетентните органи на страната, в която те пребивават,
признават правата и задълженията, свързани
с гражданството на тази страна;
iii) лица, за които има сериозни основания
да се предполага, че:
а) са извършили престъпление против мира,
военно престъпление или престъпление против човечеството така, както са определени
в международните документи, съставени с
цел да се санкционират тези престъпления;
б) са извършили тежко неполитическо
престъпление извън страната, където пребивават, преди да бъдат допуснати в тази страна;
в) са виновни за извършването на действия, противоречащи на целите и принципите
на ООН.
Член 2
Общи задължения
Всяко лице без гражданство има задължения по отношение на страната, в която
се намира, по силата на което то е длъжно
в частност да се подчинява на законите и
правилниците, а също така на мерките, предприемани за поддържане на обществения ред.
Член 3
Недопускане на дискриминация
Договарящите се държави се задължават
да прилагат разпоредбите на тази Конвенция
по отношение на лицата без гражданство, без
да провеждат каквато и да било дискриминация във връзка с тяхната раса, религия или
родна страна.
Член 4
Религиозни убеждения
Договарящите се държави поемат задължението да се отнасят към лицата без гражданство, намиращи се на тяхна територия,
по същия начин както към своите граждани
във връзка със свободата да изповядват своята религия и свободата да дават религиозно
образование на децата си.
Член 5
Права, предоставени независимо от тази
Конвенция
Нищо в тази Конвенция не накърнява
правата и преимуществата, предоставени от
някоя договаряща се държава на лицата без
гражданство независимо от тази Конвенция.
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Член 6
Изразът „при същите обстоятелства“
За целите на Конвенцията изразът „при
същите обстоятелства“ означава, че лицето без
гражданство е длъжно да отговаря на всички
изисквания (включително и изискванията
относно срока и условията за временно и
постоянно местопребиваване), на които конкретното лице би трябвало да отговаря, за да
се ползва от въпросното право, ако не е лице
без гражданство, с изключение на изискванията, на които едно лице без гражданство не
може да отговаря поради тяхното естество.
Член 7
Освобождаване от принципа на взаимност
1. С изключение на случаите, когато по
силата на тази Конвенция на лицата без
гражданство се предоставя по-благоприятно
правно положение, договарящите се държави
се задължават да се отнасят към тях както
обикновено към чужденците.
2. След като са живели в продължение на
три години на територията на договарящите
се държави, всички лица без гражданство се
освобождават от изискването за взаимност,
установено по законодателен път.
3. Всяка от договарящите се държави се задължава да продължи да предоставя на лицата
без гражданство правата и преимуществата,
на които те без наличието на взаимност са
имали право в деня на влизането в сила на
тази Конвенция за тази държава.
4. Договарящите се държави поемат задължението да разгледат благосклонно възможност та да предоставят на лицата без
гражданство, без да има реципрочност, права
и преимущества освен тези, на които те имат
право съгласно точки 2 и 3, а също така възможността да изключат от изискването за
взаимност лицата без гражданство, които не
отговарят на условията, предвидени в точки
2 и 3.
5. Разпоредбите на точки 2 и 3 се прилагат както към правата и преимуществата,
посочени в членове 13, 18, 19, 21 и 22 на тази
Конвенция, така и към правата и преимуществата, които не са предвидени в нея.
Член 8
Освобождаване от изключителни мерки
Изключителните мерки, които могат да
бъдат приложени по отношение на личността,
имуществото или интересите на гражданите
или бившите граждани на една чужда държава,
не се прилагат от договарящите се държави
по отношение на лицата без гражданство
изключително на основание на това, че те са
били граждани на въпросната чужда държава.
Договарящите се държави, чието законодателство не допуска прилагането на общия
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принцип, изложен в този член, се задължават
да освобождават лицата без гражданство от
такива мерки в съответните случаи.
Член 9
Временни мерки
Нищо в тази конвенция не лишава договарящата се държава от правото по време на
война или при наличието на други сериозни
и изключителни обстоятелства да предприема
временно мерки, които тя счита за необходими в интерес на държавната сигурност,
по отношение на конкретно лице, преди договарящата се държава да установи, че това
лице действително е лице без гражданство
и че по-нататъшното прилагане на такива
мерки по отношение на него е в интерес на
държавната сигурност.
Член 10
Непрекъснатост на живеене
1. Ако лицето без гражданство е било
депортирано по време на Втората световна
война и изпратено на територията на една
от договарящите се държави и живее там, то
времето на такъв принудителен престой се
разглежда като време на законно пребиваване
на тази територия.
2. Ако лицето без гражданство е било
депортирано по време на Втората световна
война от територията на една от договарящите се страни и до влизането в сила на тази
Конвенция се е върнало там с цел да живее
постоянно, то периодът на живеене преди и
след такава депортация се разглежда като
непрекъснат период във всички случаи, когато
се изисква непрекъснато живеене.
Член 11
Лица без гражданство – моряци
Ако лицата без гражданство са лица, нормално служещи в екипажите на кораби, плаващи под знамето на една от договарящите се
държави, то тази държава се задължава да се
отнася благосклонно към заселването на тези
лица на нейна територия и към издаването на
документи за пътуване или към временното
им допускане на своя територия специално
с цел да се облекчи тяхното заселване на
територията на друга страна.
Част II
ПРАВЕН СТАТУТ
Член 12
Личен статут
1. Личният статут на лицето без гражданство се определя от закона на страната на
неговото постоянно местожителство или ако
няма постоянно местожителство, от закона
на страната на неговото местопребиваване.
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2. Правата, придобити по-рано от лицето
без гражданство и свързани с неговия личен
статут, и по-специално правата, произтичащи
от брака, се уважават от договарящите се
държави, след като са изпълнени, ако това
е необходимо, формалностите, изисквани от
законодателството на тази държава, при условие че въпросното право е такова, което би
било признато от законодателството на тази
държава, ако това лице не е станало лице без
гражданство.
Член 13
Движима и недвижима собственост
По отношение на придобиването на движима и недвижима собственост и на други свързани с това права, а също така по отношение
на договорите за наем и другите договори,
свързани с движима и недвижима собственост,
договарящите се държави ще предоставят на
лицата без гражданство възможно най-благоприятно правно положение, но във всеки
случай не по-малко благоприятно от това,
което обикновено се предоставя при същите
обстоятелства на чужденците.
Член 14
Авторски и промишлени права
По отношение на защитата на промишлени
права, такива, като: права на изобретение, на
чертежи или модели, на търговски марки, на
търговски наименования, и защитата на права
на литературни, художествени или научни
произведения на лицата без гражданство се
предоставя същата защита в страната, в която
те имат обичайно местожителство, каквато
се предоставя на гражданите на тази страна.
На територията на всяка друга договаряща се
държава на лицата без гражданство се предоставя същата защита, каквато се предоставя
на тази територия на гражданите на страната,
в която те имат обичайно местожителство.
Член 15
Право на сдружение
По отношение на сдруженията, които не
преследват политически и търговски цели,
и по отношение на професионалните съюзи
договарящите се държави предоставят на
лицата без гражданство, живеещи на законно основание на тяхна територия, колкото е
възможно по-благоприятно правно положение,
но във всеки случай не по-малко благоприятно от това, което обикновено предоставят
на чужденците при същите обстоятелства.
Член 16
Право на правораздаване
1. Лицата без гражданство имат свободен
достъп до съдилищата на територията на
всички договарящи се държави.
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2. На територията на договаряща се държава, в която има обичайно местожителство,
всяко лице без гражданство се ползва по
отношение на въпросите, свързани с правото
на правораздаване, от същото правно положение, както и гражданите на тази държава,
включително по въпросите, свързани с правната помощ и освобождаване от плащане на
съдебните разходи (cautio judicatum solvi).
3. В страните, различни от тази, в която
лицето без гражданство има обичайно местожителство, по въпросите, посочени в точка 2,
на това лице се предоставя същото положение
както на гражданин от страната на неговото
обичайно местожителство.
Част III
УПРАЖНЯВАНЕ НА ДОХОДОНОСНИ
ЗАНЯТИЯ
Член 17
Наемна работа
1. Договарящите се държави предоставят
на лицата без г ра ж данство, ж ивеещи на
законно основание на тяхна територия, по
отношение на тяхното право да се наемат на
работа възможно най-благоприятното правно
положение, но във всеки случай не по-лошо
от това, което обикновено се предоставя на
чужденците при същите обстоятелства.
2. Договарящите се държави се отнасят благожелателно към възможността да приравнят
правата на всички лица без гражданство да
се наемат на работа с правата на гражданите,
и в частност на тези лица без гражданство,
които са влезли на тяхна територия по силата на програми за набиране на работна сила
или в съответствие с планове за имиграция.
Член 18
Работа в собствено предприятие
Договарящите се държави предоставят на
лицата без гражданство, живеещи на законно основание на тяхна територия, възможно
най-благоп ри я т но п равно положение, но
във всеки случай не по-лошо от това, което
обикновено се предоставя на чужденците
при същите обстоятелства по отношение на
правото да се занимават самостоятелно със
селско стопанство, промишленост, занаяти и
търговия, а също така да създават търговски
и промишлени дружества.
Член 19
Свободни професии
Всяка договаряща се държава предоставя
на лицата без гражданство, намиращи се
на законно основание на нейна територия и
притежаващи дипломи, признати от компе-
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тентните власти на тази държава, желаещи
да упражняват свободни професии, възможно най-благоприятно правно положение, но
във всеки случай не по-лошо от това, което
обикновено се предоставя на чужденците при
същите обстоятелства.
Част IV
СОЦИАЛНИ ГРИЖИ
Член 20
Разпределяне на продукти чрез дажби
Там, където съществува система на дажби,
регулираща общото разпределение на дефицитните продукти, такава система се прилага
и по отношение на лицата без гражданство
на равно основание с гражданите на съответната държава.
Член 21
Настаняване в жилища
Що се касае до настаняването в жилища,
договарящите се държави, доколкото този
въпрос е уреден със закони или се контролира от държавните органи, предоставят на
лицата без гражданство, живеещи на законно
основание на тяхна територия, колкото е възможно по-благоприятно правно положение, но
във всеки случай не по-лошо от това, което
обикновено се предоставя на чужденците при
същите обстоятелства.
Член 22
Образование в държавни учебни заведения
1. По отношение на началното образование договарящите се държави предоставят
на лицата без гражданство същото правно
положение както на своите граждани.
2. По отношение на другите видове образование в държавни учебни заведения договарящите се държави предоставят на лицата
без гражданство колкото е възможно по-благоприятно правно положение, но във всеки
случай не по-лошо от това, което обикновено
се предоставя на чужденците при същите
обстоятелства, и в частност по отношение
на достъпа до образование, признаването на
чуждестранни учебни свидетелства, дипломи
и степени, освобождаване от училищни такси
и вземания, предоставянето на стипендии.
Член 23
Държавна помощ
Договарящите се държави предоставят на
лицата без гражданство, живеещи на законно
основание на тяхна територия, същото правно
положение във връзка с държавната помощ
както на своите граждани.
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Член 24
Трудово законодателство и социална
сигурност
1. Договарящите се държави предоставят
на лицата без гражданство, живеещи на законно основание на тяхна територия, същото
правно положение както на своите граждани
по отношение на:
а) работната заплата, включително и семейните помощи, ако тези помощи представляват
част от заплатата, продължителността на
работния ден, извънредната работа, платения
отпуск, ограниченията за надомна работа,
минималната работна заплата, чиракуването
и стажуването, използването на труда на жени
и на подрастващи, използване на преимуществата на колективните договори;
б) социална сигурност (правни разпоредби
относно трудовите злополуки, професионалните заболявания, майчинството, болести,
инвалидност, старост, смърт, безработица,
задължения по отношение на семейството и
други случаи, които съгласно националното
законодателство се покриват от системата за социално осигуряване) със следните
ограничения:
i) може да е предвиден съответен ред за
запазване на придобити права или на права,
които са в процес на придобиване;
ii) законите или правилниците на страната
на пребиваване могат да предвиждат специален ред за получаване на пълна или частична
помощ, която се плаща изцяло от държавни
фондове, и на помощи, изплащани на лица,
които не отговарят на условията, изисквани
за получаване на обикновена пенсия.
2. Не влияе на правото на компенсация на
лицето без гражданство в случай на смърт,
която е резултат от трудова злополука или
професионално заболяване, фактът, че бенефициентът пребивава извън територията на
договарящата се държава.
3. Договарящите се държави предоставят
на лицата без гражданство преимуществата, произтичащи от споразумения, които са
сключени или могат да бъдат сключени в
бъдеще между тях и касаещи запазването
на придобити права и на права, които са
в процес на придобиване, по отношение на
социалната сигурност, като се спазват само
условията, които се прилагат към гражданите на държавите, подписали въпросните
споразумения.
4. Договарящите се държави разглеждат
благожелателно въпроса за предоставяне на лицата без гражданство, доколкото е възможно,
на преимуществата, произтичащи от подобни
споразумения в сила между такива договарящи
се държави и недоговарящи държави.
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Част V
АДМИНИСТРАТИВНИ МЕРКИ
Член 25
Административна помощ
1. Когато ползването на някакво право от
лице без гражданство обикновено изисква
помощта на административните власти на
чужда държава, към които лицето без гражданство не може да се отнесе, договарящата
се държава, на чиято територия лицето без
гражданство пребивава, взема мерки тази
помощ да му бъде оказана от нейните власти.
2. Властите, споменати в точка 1, предоставят или осигуряват под тяхно наблюдение
предоставянето на лицата без гражданство
на документите или удостоверенията, които
обикновено се издават на чужденците от или
с посредничеството на властите на държавите,
чиито граждани са те.
3. Док у мен т и т е и л и у дос т оверен и я та,
издадени по този ред, заменят официалните
документи, издавани на чужденците от властите или с посредничеството на властите,
чиито граждани са те, и се признават за
действителни, докато не се докаже обратното.
4. С изключение на случаите на специални
облекчения, предоставяни на бедни лица, за
услугите, споменати в този член, може да се
иска заплащане, което обаче трябва да бъде
умерено и съразмерно със заплащането, което се взема от гражданите на съответната
държава за аналогични услуги.
5. Разпоредбите на този член не накърняват
разпоредбите на членове 27 и 28.
Член 26
Свобода на придвижване
Всяка договаряща се държава предоставя
на лицата без гражданство, живеещи на законно основание на нейна територия, правото
да си избират място за пребиваване и да се
придвижват свободно в рамките на нейната
територия, при условие че спазват правилата,
които обикновено се прилагат по отношение
на чужденците при същите обстоятелства.
Член 27
Документи за самоличност
Договарящите се държави поемат задължението да издават документи за самоличност
на лицата без гражданство, намиращи се на
тяхна територия и непритежаващи валидни
документи за пътуване.
Член 28
Документи за пътуване
Договарящите се държави се задължават да
издават на лицата без гражданство, временно
пребиваващи на законно основание на тяхна
територия, документи за пътуване извън тях-
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ната територия, освен ако това противоречи
на неотложни причини, свързани с държавната
сигурност и обществения ред; по отношение
на такива документи се прилагат разпоредбите
на приложението към тази конвенция. Договарящите се държави могат да издават такива
документи за пътуване на всяко друго лице
без гражданство, намиращо се на тяхна територия; в частност те разглеждат благосклонно
въпроса за издаване на такива документи за
пътуване на лица без гражданство, намиращи
се на тяхна територия, и които не могат да
получат документи за пътуване в страната,
където те законно пребивават.
Член 29
Данъци
1. Договарящите се държави се задължават
да не облагат лицата без гражданство с мита,
такси или данъци от каквото и да е естество,
различни или по-високи от тези, с които се
облагат или могат да бъдат наложени на техните граждани при подобни обстоятелства.
2. Разпоредбите на предишната точка не изключват прилагането по отношение на лицата
без гражданство на законите и правилниците
относно вземането на такси за издаване на
административни документи на чужденци, в
това число и на документи за самоличност.
Член 30
Изнасяне на имущество
1. В съответствие със своите закони и
правилници всяка договаряща се държава
разрешава на лицата без гражданство да изнесат имуществото, внесено от тях на нейна
територия, в друга страна, в която им е било
разрешено да се заселят.
2. Всяка договаряща се държава поема
задължението да разглеж да благосклонно
молбите на лица без гражданство за разрешение да изнесат имущество, където и да се
намира то и което им е необходимо за преселване в друга страна, на чиято територия
те са допуснати.
Член 31
Експулсиране
1. Договарящите се държави се задължават да не експулсират лица без гражданство,
намиращи се на законно основание на тяхна
територия, освен по съображения, свързани с
държавната сигурност или обществения ред.
2. Експулсирането на такива лица без
гражданство става само в изпълнение на съдебни решения. С изключение на случаите,
когато неотложни съображения за държавната
сигурност налагат друго, на лицата без гражданство се предоставя правото да представят
доказателства в свое оправдание, правото да
обжалват пред компетентните инстанции и
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да бъдат представлявани за целта пред тези
инстанции или пред лице или лица, специално определени от компетентните инстанции.
3. Договарящите се държави предоставят на
такива лица без гражданство разумен срок за
получаване на законно разрешение за влизане
в друга страна. Договарящите се държави си
запазват правото да прилагат в течение на
този срок такива вътрешни мерки, каквито
счетат за необходими.
Член 32
Натурализация
Доколкото е възможно, договарящите се
държави се задължават да облекчават приобщаването и натурализацията на лицата без
гражданство. В частност те се задължават да
положат всички усилия да ускорят процедурата
за натурализиране и да намалят, в рамките
на възможното, таксите и разходите, свързани
с тази процедура.
Част VI
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Член 33
Информация за националното
законодателство
Договарящите се държави изпращат на
Генералния секретар на Организацията на
обединените нации текстовете на закони и
правилници, приети от тях, за да осигурят
прилагането на тази Конвенция.
Член 34
Уреждане на споровете
Всички спорове между страни по тази
Конвенция относно нейното тълкуване или
прилагане, които не могат да бъдат решени
по друг път, се предават в Международния
съд по искане на една от страните по спора.
Член 35
Подписване, ратифициране и присъединяване
1. Тази Конвенция е открита за подписване
в централното седалище на ООН до 31 декември 1955 г.
2. Конвенцията е открита за подписване
от името на:
а) всяка държава – членка на ООН;
б) всяка държава, поканена да участва в
конференцията на ООН за статута на лицата
без гражданство;
в) всяка държава, получила покана от
Общото събрание на ООН да подпише или
да се присъедини към Конвенцията.
3. Конвенцията подлежи на ратифициране,
като ратификационните документи се депозират при Генералния секретар на ООН.
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4. Тази Конвенция е открита за присъединяване от държавите, посочени в точка 2 на
този член. Присъединяването се извършва чрез
депозиране на документ за присъединяване
при Генералния секретар на ООН.
Член 36
Териториална клауза
1. Всяка държава може в момента на
подписването, ратифицирането или присъединяването към Конвенцията да заяви, че
действието на тази Конвенция се разпростира
върху всички или някои от териториите, за
чиито международни отношения тя носи отговорност. Подобна декларация има действие
от деня на влизане в сила на Конвенцията за
тази държава.
2. Във всеки следващ момент подобно
разпростиране на действието на Конвенцията
може да бъде обявено чрез уведомление до
Генералния секретар на ООН и влиза в сила
на деветдесетия ден след получаването на уведомлението от Генералния секретар на ООН
или в деня на влизане в сила на Конвенцията
по отношение на тази държава, в зависимост
от това, коя дата е по-късна.
3. По отношение на териториите, върху
които действието на Конвенцията не е разпространено по време на подписването, ратифицирането или присъединяването, всяка
заинтересована държава разглежда възможността да предприеме необходимите стъпки с
цел да разпространи действието на тази Конвенция върху такива територии, при условие
че е получила съгласието на правителствата
на тези територии, когато това е необходимо
по причини от конституционен характер.
Член 37
Федерална клауза
За федералните или неунитарните държави
се прилагат следните разпоредби:
а) по отношение на тези членове на Конвенцията, които попадат под законодателната
юрисдикция на федералната законодателна
власт, федералното правителство ще има
същите задължения като задълженията на
страните, които не са федерални държави;
б) по отношение тези членове на Конвенцията, които попадат под законодателната
юрисдикция на влизащите в състава на федерацията държави, провинции или кантони,
които в съответствие с конституционната
система на федерацията не са задължени да
вземат законодателни решения, федералното
правителство при първа възможност представя на вниманието на съответните власти
на държавите, провинциите или кантоните
посочените членове, придружени от неговата
благоприятна препоръка;
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в) федералните държави, страни по тази
Конвенция, се задължават по искане на всяка
друга договаряща се държава, предадено чрез
Генералния секретар на ООН, да представят
информация за действащите във федерацията
и нейните съставни части закони и практика
по отношение на всяка отделна разпоредба
на Конвенцията, като покажат степента, в
която дадената разпоредба е била приложена
със законодателен или друг акт.
Член 38
Резерви
1. По време на подписването, ратифицирането или присъединяването всяка държава
може да прави резерви към членовете на
Конвенцията с изключение на членове 1,
3, 4, член 16, точка 1 и членове от 33 до 42
включително.
2. Всяка държава, направила резерва в
съответствие с точка 1 на този член, може
да оттегли по всяко време резервата чрез
уведомление до Генералния секретар на ООН.
Член 39
Влизане в сила
1. Тази Конвенция влиза в сила на деветдесетия ден след депозирането на шестия
ратификационен документ или документ за
присъединяване.
2. За всяка държава, ратифицираща или
присъединяваща се към Конвенцията след
депозирането на шести я ратификационен
документ или документ за присъединяване,
Конвенцията влиза в сила на деветдесетия ден
от датата на депозиране на ратификационния
документ или документа за присъединяване
от съответната държава.
Член 40
Денонсиране
1. Всяка договаряща се държава може да
денонсира по всяко време тази Конвенция
чрез писмено съобщение до Генералния сек
ретар на ООН.
2. Денонсирането влиза в сила за съответната договаряща се държава една година
след датата на получаване на съобщението
от Генералния секретар на ООН.
3. Всяка държава, направила декларация
съгласно член 36, може по всяко време след
това чрез уведомление до Генералния сек
ретар на ООН да заяви, че действието на
Конвенцията спира да се разпространява по
отношение на такава територия една година
след получаването на уведомлението от Генералния секретар.
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Член 41
Преразглеждане
1. Всяка от договарящите се държави може
да поиска по всяко време преразглеждането
на тази Конвенция чрез уведомление до Генералния секретар на ООН.
2. Общото събрание препоръчва, ако е необходимо, какви стъпки да бъдат предприети
по отношение на такова искане.
Член 42
Информация, изпращана от Генералния секре
тар на Организацията на обединените нации
Генералният секретар информира всички членове на ООН и държавите, които не
са членове на организацията, споменати в
член 35, за следното:
а) подписването, ратифицирането и присъединяването към Конвенцията съгласно член 35;
б) декларациите и уведомленията съгласно
член 36;
в) резервите и оттеглянето на резерви в
съответствие с член 38;
г) датата, на която тази Конвенция влиза
в сила в съответствие с член 39;
д) денонсирането и уведомленията съгласно
член 40;
е) исканията за преразглеждане в съответствие с член 41.
В у верение на което долу подписаните
надлежно упълномощени представители подписаха тази Конвенция от името на своите
правителства.
Съставена в Ню Йорк на двадесет и осми
септември 1954 г. в един екземпляр, като
английският, френският и испанският текст
на този екземпляр имат еднаква сила. Този
екземпляр се депозира в архивите на ООН,
като заверени копия от него се изпращат
от Генералния секретар на ООН на всички
членове на Организацията и на държавите,
които не са членки, посочени в член 35 на
тази Конвенция.
ПРИЛОЖЕНИЕ
Параграф 1
1. Документът за пътуване, посочен в чл. 28
от тази Конвенция, указва, че притежателят е
лице без гражданство съгласно Конвенцията
от 28 септември 1954 г.
2. Документът се изготвя най-малко на
два езика, единият от които е английски или
френски.
3. Договарящите се държави преценяват,
доколко е целесъобразно да приемат приложения тук образец на документ за пътуване.
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Параграф 2
Като се спазват разпоредбите на страната
на издаването, децата могат да бъдат вписани
в документа за пътуване на единия родител
или в извънредни случаи – на друго възрастно лице.
Параграф 3
Таксите, които се събират за издаването
на документа, не следва да надвишават найниския размер, прилаган за националните
паспорти.
Параграф 4
С изключение на особени или извънредни
случаи документът е валиден за възможно
най-голям брой страни.
Параграф 5
Документът е валиден не по-малко от три
месеца и не повече от две години.
Параграф 6
1. Подновяването или продължаването на
валидността на документа е от компетентността на органа, който го е издал, дотогава,
докато притежателят му законно пребивава
на територията на този орган и докато не
се установи законно да пребивава на друга
територия. Издаването на нов документ при
същите условия е от компетентността на
органа, който е издал предишния документ.
2. Дипломатическите или консулските представители могат да бъдат упълномощени да
продължават валидността на документите за
пътуване, издадени от техните правителства,
за срок не по-дълъг от шест месеца.
3. Договарящите се държави се задължават
да разглеждат благосклонно възможността за
подновяване или продължаване на валидността на документите за пътуване или за издаване
на нови документи на лица без гражданство,
които са престанали да пребивават законно
на тяхна територия, в случаите, когато тези
лица нямат възможност да получат документ
за пътуване от страната на тяхното законно
пребиваване.
Параграф 7
Договарящите се държави се задължават
да признават валидността на документите,
издадени в съответствие с чл. 28 от тази
Конвенция.
Параграф 8
Компетентните органи на страната, в която желае да отиде лицето без гражданство,
трябва да поставят виза на документа, който
то притежава, ако са готови да го приемат и
ако се изисква виза.
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Параграф 9
1. Договарящите се държави се задължават да издават транзитни визи на лицата
без гражданство, които са получили визи за
територията на крайната дестинация.
2. Издаването на такива визи може да бъде
отказано на основания, които биха могли да
обосноват отказ на виза на който и да било
чужденец.
Параграф 10
Таксите за издаването на изходни, входни
и транзитни визи не следва да надвишават
най-ниския размер, който се прилага за визите, поставяни на чуждестранните паспорти.
Параграф 11
В случай че лице без гражданство се е
установило законно на територията на друга
договаряща се държава, отговорността за
издаването на нов документ при условията
на чл. 28 е на компетентния орган на тази
територия, до който лицето без гражданство
има право да подаде молба.
Параграф 12
Органът, който издава новия документ,
е длъжен да задържи стария документ и да
го върне в страната на издаването му, ако в
него е указано, че трябва да бъде върнат; в
противен случай органът, който издава новия документ, трябва да задържи и анулира
стария документ.
Параграф 13
1. Документът за пътуване, издаден в съответствие с чл. 28 от Конвенцията, освен ако не
съдържа обратното твърдение, дава право на
притежателя да влиза повторно на територията
на издаващата държава по всяко време през
срока на валидност на документа. Във всеки
случай срокът, през който притежателят може
да се връща в държавата, издаваща документа, не може да бъде по-малък от три месеца,
освен когато държавата, до която възнамерява
да пътува лицето без гражданство, не изисква
документът за пътуване да предоставя право
на повторно влизане.
2. Като се спазват разпоредбите на т. 1,
договаряща се държава може да изиска от
притежателя на документа да се съобрази с
такива формалности, каквито могат да бъдат
наложени за излизане от страната или за
връщане на нейна територия.
Параграф 14
Като се изключат единствено изискванията
на параграф 13, разпоредбите на това приложение по никакъв начин не накърняват законите
и подзаконовите нормативни актове, които
регулират условията за приемане, транзитно
преминаване, пребиваване, установяване и
излизане от териториите на договарящите
се държави.
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Параграф 15
Издаването на документа, както и всичко,
вписано в него, не определя или не засяга
статута на притежателя и по-специално що
се отнася до неговото гражданство.
Параграф 16
Издаването на документа не дава по какъвто
и да било начин право на своя притежател
на закрила от страна на дипломатическите
или консулските представители на страната
на издаването, нито дава право на тези представители да предоставят закрила.
ОБРАЗЕЦ НА ДОКУМЕНТ ЗА ПЪТУВАНЕ
Препоръчва се документът да има формата на
книжка (около 15 х 10 см), да бъде отпечатан по
такъв начин, че изтриванията или поправките
с химически или други средства да бъдат лесно
откривани, и думите „Конвенция от 28 септември
1954 г.“ да бъдат отпечатани на всяка страница
на езика на страната, която го издава.
(Корица на документа)
ДОКУМЕНТ ЗА ПЪТУВАНЕ
(Конвенция от 28 септември 1954 г.)
№ ............
(1)
ДОКУМЕНТ ЗА ПЪТУВАНЕ
(Конвенция от 28 септември 1954 г.)
Този документ изтича на ............................, освен
ако валидността му е продължена или подновена.
Фамилно име .............................................................
Име (имена) .................................................................
Придружен от ......................................... дете (деца).
1. Този документ се издава единствено с цел
притежателят му да бъде снабден с документ
за пътуване, който може да служи вместо национален паспорт. Той не определя, нито засяга
гражданството на притежателя.
2. На притежателя е разрешено да се завърне в
............................. [обозначение на страната, чиито
органи издават документа] на или до ...................,
освен ако по-долу е посочена по-късна дата.
[Срокът, през който на притежателя е разрешено
да се завърне, не трябва да бъде по-малък от
три месеца, освен когато държавата, до която
притежателят ще пътува, не изисква документа
за пътуване да предоставя право на повторно
влизане.]
3. В случай че притежателят се установи в страна,
различна от страната на издаване на този документ, и желае да пътува отново, той/тя трябва
да подаде молба до компетентните органи на
страната на своето пребиваване за издаване на
нов документ. [Старият документ за пътуване се
задържа от органа, издаващ новия документ, и
се връща на органа, който го е издал.]1
Изречението в скоби може да бъде вписано по
желание на правителствата.
1
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(Този документ съдържа 32 страници без
корицата.)
(2)
Място и дата на раждане .......................................
........................................................................................
Занятие ........................................................................
Настоящо местоживеене .........................................
.........................................................................................
*Фамилно име (преди брака) и име (имена) на
съпругата ........................................................................
*Фамилно име и име (имена) на съпруга ..............
.........................................................................................
Описание
Ръст ................................................................................
Коса ...............................................................................
Цвят на очите ............................................................
Нос ................................................................................
Форма на лицето .......................................................
Цвят на кожата ..........................................................
Особени белези ..........................................................
Деца, придружаващи притежателя
Фамилно
име

Име
(имена)

Място и
дата на
раждане

Пол

…….......…….. …….......…….

…….......……. …….......…….

…….......…….

…….......…….

…….......……. …….......…….

…….......…….

…….......…….

…….......……. …….......…….

…….......…….

…….......…….

…….......……. …….......…….

*Ненужното се зачертава.

(Този документ съдържа 32 страници без
корицата.)
(3)
Снимка на притежателя и печат на органа,
който издава документа
Отпечатъци от пръстите на притежателя
(ако се изисква)
Подпис на притежателя
....................…………………................................................
(Tози документ съдържа 32 страници без
корицата.)
(4)
1. Този документ е валиден за следните страни:
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
2. Документ или документи, въз основа на които
е издаден настоящият документ:
........................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................
Издаден в ....................................................................
Дата: .............................................................................
Подпис и печат на органа, който издава
документа:
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Платена такса:
(Tози документ съдържа 32 страници без
корицата.)
(5)
Продължаване или подновяване на валидността
Платена такса:
От ................................
До .................................
Изготвено ...............
Дата: ............................
Подпис и печат на органа, който продължава
или подновява валидността на документа:
_______________
Продължаване или подновяване на валидността
Платена такса:
От ................................
До .................................
Изготвено...............
Дата: ............................
Подпис и печат на органа, който продължава
или подновява валидността на документа:
(Tози документ съдържа 32 страници без
корицата.)
(6)
Продължаване или подновяване на валидността
Платена такса:
От ..............................
До ..............................
Изготвено...............
Дата: ..........................
Подпис и печат на органа, който продължава
или подновява валидността на документа:
_______________
Продължаване или подновяване на
валидността
Платена такса:
От ............................
До ............................
Съставено в .....................
Дата: ..........................
Подпис и печат на органа, който продължава
или подновява валидността на документа:
(Tози документ съдържа 32 страници без
корицата.)
(7 – 32)
Визи
Името на притежателя на документа трябва да
бъде вписано във всяка виза.
(Tози документ съдържа 32 страници без
корицата.)
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КОНВЕНЦИЯ
за намаляване на случаите на лица без граж
данство, приета на 30 август 1961 г. в Ню Йорк
(Ратифицирана със закон, приет от 41-ото
Народно събрание на 25 януари 2012 г. – ДВ,
бр. 11 от 2012 г. В сила за Република България
от 20 юни 2012 г.)
Договарящите се държави,
Дейст вайк и в изп ъ лнение на Резолюция 896 (IХ), приета от Общото събрание
на Организацията на обединените нации на
4 декември 1954 г.,

ВЕСТНИК
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Считайки за желателно да бъдат намалени случаите на лица без гражданство чрез
международно споразумение,
се споразумяха за следното:
Член 1
1. Договарящите се държави предоставят
своето гражданство на лице, родено на тяхна
територия, което иначе би било без гражданство. Такова гражданство се предоставя:
а) по рождение, по закон, или
б) по молба до съответните власти, подадена от заинтересованото лице или от негово
име в съответствие с националното законодателство; като се отчитат разпоредбите на
точка 2 на този член, такава молба не може
да бъде отклонена.
Договарящите се държави, които предвиждат в законодателството си предоставяне на
своето гражданство в съответствие с буква
„б“ на тази точка, могат също така да предвидят предоставянето на своето гражданство
по закон на такава възраст и при такива
условия, каквито могат да бъдат определени
от националното законодателство.
2. Договарящите се държави могат да пос
тавят предоставянето на своето гражданство
съгласно буква „б“ на точка 1 на този член в
зависимост от едно или няколко от следните
условия:
а) молбата се подава в течение на период,
определен от договарящата се държава, който
започва не по-късно от осемнадесетгодишна
възраст и завършва не по-рано от двадесет и
една година, но така, че заинтересованото лице
да разполага поне с една година, в течение
на която то да може само да подаде молба,
без да е необходимо да получава законно
разрешение за това;
б) заинтересованото лице да е има ло
постоянно местожителство на територията
на договарящата се държава в течение на
такъв период от време, който може да бъде
определен от тази държава при условие, че
този период не превишава пет години непос
редствено преди подаването на молбата, или
общо десет години;
в) заинтересованото лице не е било осъждано за престъпление против националната
сигурност и не е било осъждано за престъп
ление на лишаване от свобода за пет или
повече години;
г) заинтересованото лице никога не е имало
гражданство.
3. Независимо от разпоредбите на точка 1,
буква „б“ и точка 2 на този член дете, родено в
брак на територията на една от договарящите
се държави, чиято майка е гражданка на тази
държава, придобива по рождение това гражданство, ако иначе би било без гражданство.
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4. Всяка договаряща се държава предоставя
своето гражданство на лице, което иначе би
било без гражданство и което не е в състояние
да получи гражданството на договарящата се
държава, на чиято територия то се е родило,
тъй като е преминало възрастта, необходима
за подаване на молба, или не отговаря на
изискваните условия за местожителство, ако
един от родителите в момента на раждането
на това лице е бил гражданин на първата
спомената договаряща се държава. Ако родителите на заинтересованото лице не са
имали едно и също гражданство в момента
на неговото раждане, то въпросът за това,
дали неговото гражданство трябва да следва
гражданството на неговия баща или това на
неговата майка, се решава от закона на такава
договаряща се държава. Ако за получаването
на такова гражданство е необходимо подаването на молба, тя трябва да бъде подадена
до съответните власти от молителя или от
негово име в съотв етствие с националното
законодателство. Като се отчитат разпоредбите на точка 5 на този член, такава молба
не трябва да бъде отклонена.
5. Всяка договаряща се държава може да
постави предоставянето на своето гражданство
в съответствие с разпоредбите на точка 4 от
този член в зависимост от едно или няколко
от следните условия:
а) молбата се подава, преди молителят да
е достигнал възрастта, определена от договарящата се страна, която не трябва да бъде
по-малко от двадесет и три години;
б) заинтересованото лице е живяло обичайно на територията на договарящата се
държава в течение на такъв период от време,
непосредствено предшестващ подаването на
молбата, който може да бъде установен от
тази държава, но не превишава три години;
в) заинтересованото лице никога не е имало
гражданство.
Член 2
Подхвърлено дете, намерено на територията на договаряща се държава, се счита,
ако отсъства доказателство за противното, за
родено на тази територия от родители, имащи
гражданството на тази държава.
Член 3
За целите на определяне на задълженията
на договарящите се държави по тази конвенция
раждане на борда на кораб или във въздухо
плавателно средство се счита, в зависимост
от слу чая, за станало на територията на
държавата, под чийто флаг плава този кораб,
или на територията на държавата, където е
регистрирано въздухоплавателното средство.
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Член 4
1. Всяка договаряща се държава предоставя
своето гражданство на лице, което не се е
родило на нейна територия и което иначе би
било без гражданство, ако в момента на раждането на лицето един от неговите родители
е имал гражданството на тази държава. Ако
в момента на неговото раждане родителите
на лицето не се имали еднакво гражданство,
въпросът за това, дали гражданството на заинтересованото лице трябва да следва гражданството на бащата или това на майката, се
определя от националното законодателство на
такава договаряща се държава. В съответствие
с разпоредбите на тази точка гражданство се
предоставя:
а) по рождение, по закон, или
б) по молба до съответните власти от
заинтересованото лице или от негово име в
съответствие с националното законодателство;
като се спазват разпоредбите на точка 2 на
този член, такива молби не трябва да бъдат
отклонявани.
2. Всяка договаряща се държава може да
постави предоставянето на своето гражданство съгласно разпоредбите на точка 1 на
този член в зависимост от едно или няколко
от следните условия:
а) молбата се подава, преди молителят да
е достигнал възрастта, определена от договарящата се страна, която не трябва да бъде
по-малко от двадесет и три години;
б) заинтересованото лице е живяло обичайно на територията на договарящата се
държава в течение на такъв период от време,
непосредствено предшестващ подаването на
молбата, който може да бъде установен от
тази държава, но не превишава три години;
в) заинтересованото лице не е било осъж
дано за престъпление против държавната
сигурност;
г) заинтересованото лице никога не е имало
гражданство.
Член 5
1. Ако законодателството на една договаряща се държава предвижда загуба на гражданството вследствие на промяна в личния
стат у т, такава, като: ск лючване на брак,
прекратяване на брак, узаконяване на извънбрачно дете, признаване или осиновяване на
дете, такава загуба на гражданството възниква
при условие на наличие или придобиване на
друго гражданство.
2. Ако съгласно законодателството на договаряща се държава извънбрачно дете загубва
гражданството на тази държава вследствие на
признаването на роднински връзки, на това
дете се предоставя възможност да възстанови
това си гражданство, като подаде писмена
молба до съответните власти; условията,
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определящи подаването на такава молба, не
трябва да бъдат по-строги от условията, изложени в точка 2 на член 1 от тази Конвенция.
Член 6
Ако законодателството на договаряща се
държава предвижда загуба на гражданството
на тази държава от съпруг(а) или децата на
едно лице вследствие на загубата или лишаването на това лице от гражданство, такава
загуба възниква при условие на наличие или
придобиване на друго гражданство.
Член 7
1. а) Ако законодателството на договаряща
се държава предвижда загуба или отказване от
гражданство, такова отказване води до загуба
на гражданство само ако заинтересованото
лице има или придобива друго гражданство.
б) Разпоредбите на подточка „а“ на тази
точка не се прилагат в случаите, когато тяхното приложение би било в противоречие с
принципите, изложени в членове 13 и 14 на
Всеобщата декларация за правата на човека,
одобрена от Общото събрание на ООН на 10
декември 1948 г.
2. Гражданин на договаряща се държава,
който моли за натурализация в чужда страна,
не губи гражданството си, освен когато получава гражданството на тази чужда страна
или му е дадено уверение, че ще го получи.
3. Като се спазват разпоредбите на точки 4
и 5 на този член, гражданин на договаряща се
държава не губи гражданството си, при което
би станал лице без гражданство, вследствие
на отпътуване, пребиваване в чужбина, пропуск да се регистрира или на друго подобно
основание.
4. Ако натурализирано лице не декларира
пред съответните власти намерението си
да запази своето гражданство, то може да
го загуби в резултат на това, че е живяло в
чужбина в течение на период от време, законодателно определен от засегнатата договаряща се държава, но не по-малък от седем
последователни години.
5. Ако гражданин на договаряща се държава
е роден извън нейната територия, тази държава
може законодателно да обуслови запазването
на нейното гражданство от това лице една
година след като то достигне пълнолетие или
от това, дали то живее на нейна територия
по това време, или дали е регистрирано пред
съответните власти.
6. С изключение на обстоятелствата, изброени в този член, едно лице не губи гражданството на договаряща се държава, ако
това би го направило лице без гражданство,
независимо от това, че такава загуба не е
изрично забранена с друга разпоредба на тази
Конвенция.
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Член 8
1. Договарящите се държави не лишават,
ако това лишаване би го направило лице без
гражданство.
2. Независимо от разпоредбите на точка 1
на този член едно лице може да бъде лишено
от гражданството на договаряща се страна:
а) при обстоятелствата, при които в съответствие с точки 4 и 5 на член 7 се допуска
загуба на гражданство от лицето;
б) в случаите, когато гражданството е било
получено чрез заблуда или измама.
3. Независимо от разпоредбите на точка 1 на този член всяка от договарящите се
страни може да си запази правото да лишава
лице от неговото гражданство, ако по време
на подписването, ратифицирането или присъединяването тя си запази това право по
силата на едно и няколко от следните условия, съществували по това време в нейното
законодателство:
а) в противоречие с дълга си за вярност
към договарящата се държава лицето:
i) игнорирайки пряката забрана на договарящата се държава, оказва или продължава
да оказва услуги на друга държава или е
получавало и продължава да получава възнаграждение от друга държава, или
ii) се е държало по начин, нанасящ сериозна
вреда на интересите на държавата;
б) лицето се е заклело или е направило
официална декларация за вярност към друга
държава, или е дало определени доказателства
за своята решимост да се откаже от своята
вярност към договарящата се държава.
4. Договарящата се държава няма да упражнява властта си да лишава от гражданство
съгласно точки 2 и 3 на този член, освен
когато тя действа в съответствие със закон,
в който трябва да е предвидено правото на
лицето да бъде изслушано безпристрастно от
съд или друг независим орган.
Член 9
Договарящите се държави не могат да
лишават лице или група от лица от тяхното
гражданство на расови, етнически, религиозни
или политически основания.
Член 10
1. Всеки договор между договарящите се
държави, предвиждащ предаване на територия, трябва да съдържа разпоредби, които да
гарантират, че никое лице няма да стане лице
без гражданство вследствие на предаването.
Всяка от договарящите се страни трябва да
направи всичко възможно, за да гарантира,
че всеки такъв договор, сключен от нея, с
държава, която не е страна по тази конвенция,
съдържа такива разпоредби.
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2. При отсъствие на такива разпоредби
договарящата се държава, на която се предава
територия или която по друг начин получава
територия, дава своето гражданство на лица,
които иначе биха станали лица без гражданство
в резултат на предаването или получаването
на територия.
Член 11
Дог оваря щ и т е се д ърж а ви с ъдейс т ват
колкото се може по-рано след депозирането
на шестия ратификационен документ или
документ за присъединяване за създаването
в рамките на Организацията на обединените
нации на такъв орган, към който лице, което
претендира да се възползва от разпоредбите
на тази Конвенция, може да се обърне за разглеждане на неговото искане или за помощ,
за да представи това искане пред съответните
органи.
Член 12
1. По отношение на договарящи се държави, които не предоставят съгласно точка 1 на
член 1 или член 4 на тази Конвенция своето
гражданство по рождение по силата на закона, разпоредбите на точка 1 на член 1 или
член 4 се прилагат в зависимост от случая
по отношение на лица, родени както преди,
така и след влизането на Конвенцията в сила.
2. Разпоредбите на точка 4 на член 1 на
тази Конвенция се прилагат по отношение
на лица, родени както преди, така и след
влизането є в сила.
3. Разпоредбите на член 2 на тази Конвенция се прилагат само по отношение на
подхвърлени деца, намерени на територията
на договаряща се държава след влизането на
Конвенцията в сила за тази държава.
Член 13
Тази Конвенция не трябва да се тълкува
като засягаща каквито и да било разпоредби,
които са по-благоприятни за намаляването на
случаите на лица без гражданство, съдържащи
се в законите на договарящите се държави,
които са в сила или ще влязат в сила, или се
съдържат в други конвенции, договори или
споразумения, които са в сила или които ще
влязат в сила между две или няколко договарящи се държави.
Член 14
Всички спорове между договарящите се
държави относно тълкуването или прилагането на тази Конвенция, които не могат да
бъдат решени по друг начин, се предават в
Международния съд по искане на която и да
е от страните по спора.
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Член 15
1. Тази Конвенция се прилага по отношение
на всички несамоуправляващи се, подопечни,
колониални и други територии неметрополии,
за международните отношения на които носи
отговорност някоя от договарящите се държави; заинтересованата договаряща се страна,
като се спазват разпоредбите на точка 2 на
този член, декларира по време на подписването, ратифицирането или присъединяването
териториите неметрополии или териториите,
по отношение на които тази конвенция се
прилага „ipso facto“ в резултат на такова
подписване, ратифициране и присъединяване.
2. В случаите, когато за целите на определяне на гражданството една територия неметрополия не се приравнява с територията
на метрополията, или в случаите, когато за
прилагането на Конвенцията към тази територия конституционните закони или практика
на договарящата се държава или на територията неметрополия изискват предварителното
съгласие на територията неметрополия, тази
договаряща се държава трябва да положи
усилия да осигури необходимото съгласие
на територията неметрополия в течение на
дванадесет месеца от датата на подписването на Конвенцията от тази договаряща се
държава; когато такова съгласие е получено,
договарящата се държава съобщава това на
Генералния секретар на Организацията на
обединените нации. Тази Конвенция се прилага
по отношение на територията или териториите,
посочени в такива съобщения, от момента на
тяхното получаване от Генералния секретар.
3. След изтичането на дванадесетмесечния период, посочен в точка 2 на този член,
посочените договарящи се страни съобщават
на Генералния секретар резултата от консултациите с тези територии неметрополии, за
чиито международни отношения те отговарят
и които не са дали съгласието си за прилагането на тази Конвенция.
Член 16
1. Тази Конвенция е открита за подписване в
седалището на Организацията на обединените
нации от 30 август 1961 г. до 31 май 1962 г.
2. Тази Конвенция е открита за подписване
от името на:
а) държавите – членки на ООН;
б) всяка друга държава, поканена да участва
в конференцията на ООН по премахването и
намаляването на случаите на лица без гражданство в бъдеще;
в) държави, които Общото събрание на
ООН е поканило да подпишат или да се
присъединят към Конвенцията.
3. Тази Конвенция подлежи на ратифициране и ратификационните документи се
депозират при Генералния секретар на ООН.
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4. Тази Конвенция е открита за присъединяване от държавите, посочени в точка 2 на
този член. Присъединяването се извършва с
предаването на документ за присъединяване
на Генералния секретар на ООН.
Член 17
1. При подписването, ратифицирането или
присъединяването държавите могат да правят
резерви по отношение на членове 11, 14 или 15.
2. Не се допускат други резерви към тази
Конвенция.
Член 18
1. Тази Конвенция влиза в сила две години след датата на депозиране на шестия
ратификационен документ или документ за
присъединяване.
2. За всяка държава, ратифицираща или
присъединяваща се към Конвенцията след
депозирането на шести я ратификационен
документ или документ за присъединяване,
Конвенцията влиза в сила на деветдесетия ден
от датата на депозиране на ратификационния
документ или документ за присъединяване от
съответната държава или в деня, когато тази
Конвенция влиза в сила съгласно разпоредбите на точка 1 на този член, в зависимост
от това, коя дата е по-късна.
Член 19
1. Всяка договаряща се държава може да
денонсира по всяко време тази Конвенция
чрез писмено съобщение до Генералния сек
ретар на ООН. Денонсирането влиза в сила
за заинтересованата договаряща се държава
една година след датата на получаване на
съобщението от Генералния секретар.
2. В случаите, когато в съответствие с разпоредбите на член 15 тази Конвенция започва
да се прилага по отношение на територия
неметрополия на договаряща се държава,
тази държава може по всяко време след това
със съгласието на посочената територия да
съобщи на Генералния секретар на ООН за
денонсирането на Конвенцията само по отношение на тази територия. Денонсирането
влиза в сила една година след датата на получаване на такова съобщение от Генералния
секретар, който уведомява всички останали
договарящи се страни за съобщението и за
датата на неговото получаване.
Член 20
1. Генералният секретар на ООН съобщава
на членовете на Организацията и на държавите, които не са нейни членове, споменати
в член 16, следните данни:
а) за подписването, ратифицирането и
присъединяването към Конвенцията съгласно
член 16;
б) за резервите в съответствие с член 17;
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в) за датата, на която тази Конвенция влиза
в сила в съответствие с член 18;
г) за денонсирането съгласно член 19.
2. Най-късно след депозирането на шестия
ратификационен документ или документ за
присъединяване Генералният секретар на ООН
трябва да постави на вниманието на Общото
събрание въпроса за създаването на органа,
предвиден в член 11.
Член 21
Тази Конвенция подлежи на регистриране
при Генералния секретар на ООН в деня на
нейното влизане в сила.
В у верение на което долу подписаните
пълномощни представители подписаха тази
Конвенция.
Съставена в Ню Йорк на тридесети август
1961 г. в един екземпляр, като китайският,
английският, френският, руският и испанският
текст на този екземпляр имат еднаква сила.
Този екземпляр се депозира в архивите на
ООН, като заверени копия от него се изпращат
от Генералния секретар на ООН на всички
членове на Организацията и на държавите,
които не са членки, посочени в член 16 на
тази Конвенция.
7232

МИНИСТЕРСТВО
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
Наредба за изменение и допълнение на На
редба № 14 от 2004 г. за условията и реда за
одобрение на типа на двигатели с компреси
онно запалване и за одобрение на типа на
нови трактори по отношение на емисиите на
замърсители (обн., ДВ, бр. 49 от 2004 г.; изм.,
бр. 39 и 76 от 2006 г., бр. 45 от 2007 г., бр. 43
от 2009 г. и бр. 47 от 2010 г.)
§ 1. Член 26к се изменя така:
„Чл. 26к. По искане на производителя на
трактори и при условие, че изпълнителният
директор на КТИ е предоставил съответното
разрешение за пускане на пазара в съответствие
с процедурите по приложение № 6а ограничен брой трактори, оборудвани с двигатели
в съответствие с изискванията на етапа на
допустимите стойности на емисиите, предшестващ непосредствено приложимия етап,
могат да бъдат пуснати в употреба. Гъвкавата
схема започва да се прилага, когато определен
етап влезе в сила и има същата продължителност като самия етап. Гъвкавата схема по
точка 1.4 от приложение № 6а е ограничена
до продължителността на eтап IIIВ или до
три години при липса на последваща фаза.“
§ 2. В § 1 от допълнителните разпоредби
се създават т. 17 – 21:
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„17. „Гъвкава схема“ е процедурата по
освобождаване от задължение, чрез която
изпълнителният директор на КТИ разрешава
пускането на пазара и пускането в употреба
на ограничено количество трактори в съответствие с изискванията, установени в чл. 26к
или процедурата по издаване на разрешение
от орган по одобрение на типа на друга държава – членка на ЕС.
18. „Категория двигатели“ означава класификацията на двигателите, която комбинира
обхвата на мощност с етапа на допустимите
стойности на емисиите на замърсители.
19. „Предоставяне на пазара“ е всяка доставка на трактор или двигател за дистрибуция
или използване на пазара на Съюза в процеса
на търговска дейност срещу заплащане или
безплатно.
20. „Пускане на пазара“ е първото предоставяне на пазара на трактор или двигател.
21. „Пускане в употреба“ е първата употреба
на трактор или двигател в рамките на Съюза
и в съответствие с неговото предназначение.
Датата, на която е регистриран, ако е приложимо, или пуснат на пазара, се счита за
датата, на която е пуснат в употреба.“
§ 3. Приложение № 6а към чл. 26к се изменя така:
„Приложение № 6а
към чл. 26к
Разпоредби за трактори и двигатели, пуснати
на пазара в съответствие с чл. 26к
1. Действия на производителите на трактори
1.1. С изключение на етап IIIВ производител
на трактори, който желае да използва процедурата
по чл. 26к, подава заявление до изпълнителния
директор на КТИ за разрешение да пусне на пазара тракторите в съответствие със съответните
разпоредби, посочени в това приложение. Броят
на тракторите не трябва да превишава количес
твата, установени в точки 1.1.1 и 1.1.2 от това
приложение. Двигателите трябва да отговорят
на изискванията, посочени в чл. 26к.
1.1.1. Броят на тракторите, пуснати на пазара
в съответствие с чл. 26к, не трябва да превишава
за всяка категория двигатели 20 % от годишния
брой трактори, пуснати на пазара от производителя на трактори, с двигатели от съответната
категория. Този брой се изчислява като средна
стойност от продажбите на пазара на територията на Съюза през последните пет години. Ако
производител на трактори е продавал трактори
на територията на Съюза в продължение на
по-малко от пет години, средната стойност се
изчислява въз основа на реалния период, през
който производителят на трактори е продавал
трактори на територията на Съюза.
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1.1.2. Като алтернативен вариант на т. 1.1.1
броят трактори, пуснати на пазара в съответствие
с чл. 26к, във всеки обхват на мощност не трябва
да превишава следните количества:
Обхват на мощност на
двигателите
Р (kW)

Брой трактори

19≤Р<37

200

37≤Р<75

150

75≤Р<130

100

130≤Р≤560

50

1.2. По време на етап IIIВ производител на
трактори, който желае да използва процедурата
по чл. 26к, подава заявление до изпълнителния
директор на КТИ за разрешение да пусне на
пазара трактори в съответствие със съответните
разпоредби, посочени в това приложение. Броят
на тракторите не трябва да превишава количествата, установени в т. 1.2.1 и 1.2.2 от това
приложение. Двигателите трябва да отговарят
на изискванията, посочени в чл. 26к.
1.2.1. Броят на тракторите, пуснати на пазара
в съответствие с чл. 26к, не трябва да превишава
за всяка категория двигатели 40 % от годишния
брой трактори, пуснати на пазара от производителя на трактори, с двигатели от съответната
категория. Този брой се изчислява като средна
стойност от продажбите на пазара на територията на Съюза през последните пет години. Ако
производител на трактори е продавал трактори
на територията на Съюза в продължение на
по-малко от пет години, средната стойност се
изчислява въз основа на реалния период, през
който производителят на трактори е продавал
трактори на територията на Съюза.
1.2.2. Като алтернативен вариант на т. 1.2.1
броят на тракторите, пуснати на пазара на базата на чл. 26к, във всеки обхват на мощност не
трябва да превишава следните стойности:
Обхват на мощност
на двигателите
Р (kW)

Брой трактори

37≤Р<56

200

56≤Р<75

175

75≤Р<130

250

130≤Р≤560

125

1.3. В заявлението до изпълнителния директор
на КТИ производителят на трактори включва
следната информация:
а) образец на етикет, който трябва да бъдe
нанесен на всеки трактор, в който ще бъде монтиран двигател, пуснат на пазара съгласно чл. 26к;
етикетът трябва да съдържат следния текст:
„ТРАКТОР № … (пореден номер на трактора) от
… (общ брой трактори в съответния обхват на
мощност) С ДВИГАТЕЛ № … С ОДОБРЕНИЕ
НА ТИПА (Директива 2000/25/ЕО) № …“; и
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б) образец на допълнителен етикет, който
трябва да бъде нанесен на двигателя и да съдържа
текста, посочен в точка 2.2.
1.4. Производителят на трактори предост а в я н а и зп ъ л н и т е л н и я д и р ек т ор н а К Т И
всяка информация във връзка с прилагането
на чл. 26к, която изпълнителни ят директор
на КТИ може да изиска като необходима за
вземане на решението.
1.5. На всеки шест месеца производителят на
трактори предоставя доклад за прилагането на
гъвкавата схема, която той използва, до органите
по одобрение на типа на всяка държава – членка
на ЕС, където тракторите са пуснати на пазара.
Докладът съдържа обобщени данни за броя на
тракторите, пуснати на пазара съгласно разпоредбите на чл. 26к, серийните номера на двигателя и трактора и държавите – членки на ЕС,
в които тракторите са пуснати в употреба. Тази
процедура се прилага без изключения, докато
се прилагат разпоредбите на чл. 26к.
2. Действия на производителя на двигатели
2.1. Производител на двигатели може да пусне
на пазара двигатели по силата на чл. 26к при
спазване на разпоредбите на т. 1 и 3 на това
приложение.
2.2. Производителят на двигатели трябва да
нанесе етикет на тези двигатели със следния
текст: „Двигател, пуснат на пазара съгласно
гъвкава схема“ в съответствие с изискванията,
посочени в глава втора, раздел III и в приложения № 5 и 6.
3. Действия от изпълнителния директор на КТИ
Изпълнителният директор на КТИ оценява
съдържанието на заявлението за прилагане на
чл. 26к и на приложените документи и уведомява
производителя на трактори за своето решение
да разреши или да не разреши ползването на
изисканата гъвкава схема.“

Преходни и заключителни разпоредби
§ 4. Датите за етап IIIB и за етап IV съгласно § 25 от преходните и заключителните
разпоредби към Наредбата за изменение и
допълнение на Наредба № 14 от 2004 г. за
условията и реда за одобрение на типа на
двигатели с компресионно запалване и за одоб
рение на типа на нови колесни трактори по
отношение на емисиите на замърсители (обн.,
ДВ, бр. 76 от 2006 г., в сила от 1.01.2007 г.;
изм., бр. 43 от 2009 г.) се отлагат с три години
за тракторите от категории Т2, Т4.1 и С2 и
оборудвани с двигател от категории от L до
R. До тези дати продължават да се прилагат
изискванията на етап IIIА.
§ 5. Тази наредба въвежда изискванията
на Директива 2011/72/EС на Европейския
парламент и на Съвета от 14 септември 2011 г.
за изменение на Директива 2000/25/ЕО по
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отношение на разпоредбите за тракторите,
пуснати на пазара по силата на механизма
за гъвкавост (ОВ L 246 от 23.09.2011 г.) и
на Директива 2011/87/ЕС на Европейския
парламент и на Съвета от 16 ноември 2011 г.
за изменение на Директива 2000/25/ЕО във
връзка с прилагането на етапи на пределните
стойности на емисиите по отношение на трактори с тясна колея (ОВ L 301 от 11.08.2011 г.).
§ 6. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
За министър:
Цветан Димитров
7301

Наредба за изменение и допълнение на На
редба № 9 от 2008 г. за условията и реда за
предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ по мярка „Създаване на стопанства на
млади фермери“ по Програмата за развитие
на селските райони за периода 2007 – 2013 г.
(обн., ДВ, бр. 42 от 2008 г.; изм., бр. 107 от
2008 г., бр. 9 от 2009 г., бр. 83 от 2011 г. и
бр. 23 от 2012 г.)
§ 1. В чл. 3, ал. 2, т. 1 числото „3“ се заменя с „4,5“.
§ 2. В чл. 6 т. 2 се изменя така:
„2. второ плащане в размер на левовата
равностойност на 2500 евро за всяка 1,5
икономически единици увеличение спрямо
първоначалното състояние на земеделското
стопанство след проверка за изпълнението на
бизнес плана на младия фермер – след края
на третата или четвъртата година от датата
на сключване на договора за отпускане на
финансовата помощ по чл. 21, ал. 2.“
§ 3. В чл. 7 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се нова ал. 4:
„(4) Към датата на подаване на заявката за
второ плащане при определяне на икономическия размер на земеделското стопанство на
младия фермер по чл. 6, т. 2 не се включват
животните и/или земята, които не са били
включени при първоначалното изчисляване
на икономическия размер на стопанството
и към датата на подаване на заявлението за
подпомагане:
1. са били собственост на кандидата и/или
2. за които има договори за наем и/или
аренда, но са били предоставени за временно
ползване на трети лица с договор за наем и/
или аренда.“
2. Досегашната ал. 4 става ал. 5.
3. Досегашната ал. 5 става ал. 6.
§ 4. В чл. 8, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
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1. В т. 2 числото „3“ се заменя с „4,5“.
2. В т. 4 числото „3000“ се заменя с „5000“.
3. В т. 6 думите „или 3“ се заличават.
4. Създават се т. 11, 12 и 13:
„11. бъде установено, че не поддържа минимално изискуемия размер на стопанството
съгласно чл. 9, ал. 1, т. 8 до годината, избрана
за проверка на изпълнението на бизнес плана;
12. е получил приоритет съгласно чл. 12а,
ал. 1, т. 3 и не е представил на РА копие от
договор за контрол по смисъла на чл. 18,
ал. 3 от Закона за прилагане на Общите
организации на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз (ЗПООПЗПЕС)
с контролиращо лице, получило разрешение
от министъра на земеделието и храните за
осъществяване на контрол за спазване правилата на биологичното производство по реда на
чл. 19 и 20 ЗПООПЗПЕС, заедно с копие от
сертификационно писмо от контролиращото
лице, удостоверяващо, че е проведена наймалко първа инспекция, или копие от сертификат от контролиращо лице, удостоверяващ,
че кандидатът е производител на продукт/и,
сертифициран/и като биологичен/и;
13. е получил приоритет съгласно чл. 12а,
ал. 1, т. 5 и не е кандидатствал за финансово
подпомагане по мярка 214 „Агроекологични
плащания“ от Програмата за развитие на
селските райони през първата година след
датата на сключване на договора за отпускане
на финансова помощ с РА.“
§ 5. Създава се чл. 8а:
„Чл. 8а. (1) Ползвателят на помощта възстановява цялата сума на получените по чл. 6
плащания заедно със законната лихва към
тях, когато:
1. по-малко от левовата равностойност на
2000 евро са инвестирани за дейностите по
чл. 14, ал. 3;
2. бъде установено, че не поддържа икономическия размер на стопанството, за което е
получил плащането по чл. 6, т. 2;
3. е получил приоритет съгласно чл. 12а,
ал. 1, т. 3 и не е представил на РА копие от
договор за контрол по смисъла на чл. 18,
ал. 3 от Закона за прилагане на Общите
организации на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз (ЗПООПЗПЕС)
с контролиращо лице, получило разрешение
от министъра на земеделието и храните за
осъществяване на контрол за спазване правилата на биологичното производство по реда на
чл. 19 и 20 ЗПООПЗПЕС, заедно с копие от
сертификационно писмо от контролиращото
лице, удостоверяващо, че е проведена наймалко първа инспекция, или копие от серти-
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фикат от контролиращо лице, удостоверяващ,
че кандидатът е производител на продукт/и,
сертифициран/и като биологичен/и.
(2) При изчисляване на стойността на инвестициите по ал. 1, т. 1 се приспадат:
1. субсидии, одобрени за подпомагане и/
или получени за същата инвестиция по други
мерки от ПРСР и/или по други програми,
финансирани от европейския и националния
бюджет;
2. изплатените средства над данъчната
оценка към датата на закупуване на земята
и/или сградите;
3. разходи за дан ък върх у добавената
стойност, с изключение на случаите на невъзстановим данък върху добавената стойност,
съгласно ЗДДС;
4. разходи, извършени преди получаване
на плащането по чл. 6, т. 2;
5. разходи за принос „в натура“;
6. разходи за плащания, които не са извършени по банков път;
7. разходи за закупуване на земя, животни, сгради и други движими и недвижими
дълготрайни материални активи от съпруг/
съпруга и/или от роднини по права линия – без
ограничения, и от роднини по сватовство от
първа степен.
(3) При неизпълнение на договорни задължения младият фермер не възстановява
сумите, получени по чл. 6 в случай на форсмажорни обстоятелства.
(4) Ползвателят или упълномощено от него
лице е длъжен писмено да уведоми РА за
възникването на форсмажорни обстоятелства
и да приложи достатъчно доказателства във
връзка с това в срок до 10 работни дни от
датата, на която е в състояние да го направи.“
§ 6. В чл. 9 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 се правят следните изменения
и допълнения:
а) в т. 8 числото „2“ са заменя с „4“;
б) точка 9 се изменя така:
„9. към датата на подаване на заявлението
за подпомагане са собственици и/или наематели и/или арендатори на цялата налична в
земеделското стопанство земя; договорите за
аренда или наем трябва да са с минимален
срок 5 години, като е допустимо не повече от
14 месеца от срока да е изтекъл към датата
на подаване на заявлението за подпомагане;“
в) точка 12 се изменя така:
„12. са собственици и/или наематели на
животновъдните сгради и помещения, използвани в животновъдната дейност, в случай
че развиват такава; сключените договори за
наем трябва да са с минимален срок 5 години,
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като е допустимо не повече от 14 месеца от
срока да е изтекъл към датата на подаване
на заявлението за подпомагане;“.
2. Създава се нова ал. 7:
„(7) Договорите за наем и/или аренда по
ал. 1, т. 9 трябва да са влезли в сила към датата
на подаване на заявлението за подпомагане.“
3. Създават се ал. 8 и 9:
„(8) Земеделската земя по ал. 1, т. 9, за която
кандидатите имат документи за собственост
и/или договори за наем и/или аренда, трябва
да се обработва в реални граници от датата
на подаване на заявлението за подпомагане и
през целия период на договора, сключен с РА.
(9) Кандидатът трябва да уведоми общинските служби по земеделие по местонахождение на имотите, за които има документи
за собственост и/или договори за наем и/или
аренда, за участието си в мярката съгласно
чл. 73, ал. 5 от Правилника за прилагане
на Закона за собствеността и ползването на
земеделските земи, за да не бъде включен в
споразумение съгласно чл. 37в от Закона за
собствеността и ползуването на земеделските
земи.“
4. Досегашната ал. 7 става ал. 10.
§ 7. Създава се чл. 9а:
„Чл. 9а. (1) Не се предоставя безвъзмездна
финансова помощ, в случай че кандидатът
попада в някоя от категориите, определени в
чл. 93, параграф 1, чл. 94 и чл. 96, параграф 2,
бу к ва „а“ от Регламент (ЕО, ЕВРАТОМ)
№ 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно финансовия регламент, приложим към
общия бюджет на Европейските общности
(ОВ L, бр. 248 от 16 септември 2002 г.).
(2) Не са допустими за подпомагане кандидати/ползватели на помощта:
1. при които кандидатът/ползвателят на
помощта – физическо лице, или представляващият кандидата/ползвателя на помощта – едноличен търговец, е свързано лице по смисъла
на § 1, т. 1 от допълнителните разпоредби на
Закона за предотвратяване и установяване
на конфликт на интереси с лице, заемащо
публична длъжност в управляващия орган
или РА, което е участвало при одобряването
на заявлението за подпомагане;
2. които попадат в случаите по чл. 22 от
Закона за предотвратяване и установяване на
конфликт на интереси.
(3) Липсата на обстоятелствата по ал. 1
и 2 се доказва от кандидата/ползвателя на
помощта със:
1. декларация към момента на кандидатстване;
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2. официа лни док у менти, издадени от
съответните компетентни органи, за обстоятелствата, за които такива документи се
издават, и с декларация за всички останали
обстоятелства, вк лючително и за обстоятелствата по чл. 23 от Закона за търговския
регистър, в срок 15 работни дни от датата на
получаване на уведомително писмо от РА за
представянето им.“
§ 8. Създава се чл. 10а:
„Чл. 10а. В случаите, когато младият фермер
не е установен като единствен ръководител
на земеделското стопанство, всички ръководители на земеделското стопанство трябва да
отговарят на изискванията от раздел III за
кандидатите, установяващи се като единствени
ръководители на стопанството, с изключение
на изискванията по чл. 9, ал. 1, т. 8, 9 и 12.“
§ 9. Създава се чл. 12а:
„Чл. 12а. (1) При избора на проекти приоритет се дава на:
1. проекти на млади фермери, които към
датата на подаване на заявлението за подпомагане имат съответните професионални
умения и познания, а именно: имат завършено
средно или висше образование в областта на
селското стопанство, ветеринарната медицина
и/или икономическо образование със земеделска насоченост, и/или вече са приключили 150-часов курс на обучение по мярка 111
„Професионално обучение, информационни
дейности и разпространение на научни знания“ от Програмата за развитие на селските
райони;
2. проекти за дейности, които се осъществяват изцяло в сектор „Животновъдство“;
3. проекти на млади фермери, чиито стопанства са в процес на преход към биологично
производство или притежават сертификат
за биологично производство на земеделски
продукти и храни по смисъла на Регламент
на Съвета (ЕО) № 834/ 2007 от 28 юни 2007 г.
относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти и за отмяна
на Регламент (ЕИО) 2092/91;
4. проекти, които се реализират на територията на някоя от следните области: Благоевград, Варна, Габрово, Кърджали, Ловеч,
Разград, Силистра, Смолян, София, Перник;
5. проекти на млади фермери, които са
к а н д и дат с т ва л и и л и и мат на мерен ие да
кандидатстват за финансово подпомагане по
мярка 214 „Агроекологични плащания“ от
Програмата за развитие на селските райони
през първата година след датата на сключване на договора за отпускане на финансова
помощ с РА.
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(2) Условието по ал. 1, т. 2 се приема за
изпълнено и за стопанства, отглеждащи фуражни култури, в случай че фуражният баланс
на земеделското стопанство не е положителен.
(3) Приоритет по ал. 1, т. 4 се дава само
на проекти на земеделски производители, чиито стопанства към момента на подаване на
заявлението за подпомагане са разположени
изцяло на територията на посочените области.
Ръстът в икономическите единици, който е
определен в бизнес плана им, също трябва да
се реализира на територията на тези области.
(4) Земеделските производители по ал. 1,
т. 5 подписват дек ларация към датата на
подаване на заявлението за подпомагане, че
са кандидатствали или имат намерение да
кандидатстват за подпомагане по мярка 214
„Агроекологични плащания“ от Програмата
за развитие на селските райони. Земеделските производители, които имат намерение
да кандидатстват за подпомагане по мярка
214, се задължават през първата година след
сключване на договора за отпускане на финансова помощ с РА да подадат заявление за
подпомагане по мярка 214.
(5) Тежестта на приоритетите по ал. 1 се
изчислява в съответствие с критерии за избор
(оценка) на проекти съгласно приложение № 1.
(6) В случай че изпълнението на условията по ал. 1 е станало основание за избор
на кандидата пред други кандидати, той се
задължава да поддържа съответствие с условията по ал. 1 в зависимост от основанието
за този избор за период 5 години след датата
на сключване на договор за отпускане на
финансова помощ по реда на тази наредба.“
§ 10. В чл. 13, ал. 1 думите „приложение
№ 1“ се заменят с „приложение № 1а“.
§ 11. В чл. 14 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 числото „3“ се заменя с „4,5“.
2. В ал. 2 основният текст се изменя така:
„(2) Бизнес планът трябва да показва, че
най-малко левовата равностойност на 5000
евро от първото получено плащане ще бъдат
инвестирани към избрания период за проверка
на изпълнението му за една или повече от
описаните по-долу дейности за нуждите на
земеделското стопанство:“.
3. Създават се ал. 3, 4 и 5:
„(3) Бизнес планът трябва да показва, че
най-малко левовата равностойност на 2000
евро от второто получено плащане ще бъдат
инвестирани не по-късно от шест месеца преди края на петата година от изпълнение на
бизнес плана за една или повече от описаните
по-долу дейности за нуждите на земеделското
стопанство:
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1. закупуване на движими дълготрайни
материални активи (машини, съоръжения,
оборудване или специализирани транспортни
средства);
2. закупуване, строителство, модернизиране на недвижими дълготрайни материални
активи;
3. закупуване на селскостопански животни;
4. закупуване на земя за земеделска дейност;
5. създаване, презасаждане и възстановяване на трайни насаждения, включително:
а) многогодишни етеричномаслени и/или
лечебни растения;
б) многогодишни цветя;
в) ягодоплодни;
г) лозя (вкл. винени);
д) медоносни дървесни видове за производство на мед;
е) други бързорастящи храсти и дървесни
видове, използвани за производство на биоенергия.
(4) Бизнес планът трябва да показва, че
младият фермер ще поддържа минимално
изискуемия размер на стопанството съгласно чл. 9, ал. 1, т. 8 до годината, избрана за
проверка на изпълнението на бизнес плана.
(5) Бизнес планът трябва да показва, че
младият фермер ще поддържа икономическия
размер на стопанството, за което е получил
плащането по чл. 6, т. 2.“
§ 12. В чл. 14в след думите „необлагодетелствани райони“ се добавя „и/или по мярка
214 „Агроекологични плащания“.
§ 13. В чл. 16 ал. 2 се изменя така:
„(2) При вземане на решение за започване
на период на прием на заявления за подпомагане съобщението се публикува най-малко 10
календарни дни преди започването на приема
на електронните страници на Министерството
на земеделието и храните (МЗХ) и РА и на
общодостъпно място в областните дирекции
на Държавен фонд „Земеделие“ и областните
дирекции „Земеделие“.“
§ 14. В чл. 17 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „разплащателна агенция
(ОРА)“ се заменят с „дирекция на Държавен
фонд „Земеделие“.
2. В ал. 2 думите „разплащателна агенция“
се заменят с „дирекция на Държавен фонд
„Земеделие“.
3. В ал. 3 думата „ОРА“ се заменя с „Областната дирекция на Държавен фонд „Земеделие“.
§ 15. В чл. 18 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 основният текст се изменя така:
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„(1) В срок от подаването на заявлението
за подпомагане, но не по-късно от три месеца
от крайната дата за прием на заявления за
подпомагане РА:“.
2. В ал. 1, т. 2 след думата „анализ“ се
добавя „(включително посещение на място)“.
3. Създават се ал. 4 и 5:
„(4) В случаите, в които заявлението за
подпомагане е обект на допълнителни проверки от страна на специализирани структури в
Министерството на земеделието и храните и/
или Държавен фонд „Земеделие“ и/или външни институции, се издава заповед за спиране
на процедурата по обработка на заявлението.
Срокът за обработка се удължава с времето за
получаване на необходимата информация от
компетентния орган. Уведомителното писмо
с приложено копие от заповедта за спиране
на процедурата за обработка се изпраща на
кандидата.
(5) При извършване на посещение на място
по ал. 1, т. 2 кандидатът трябва да присъства
лично, с изключение на случаите по чл. 15,
ал. 2.“
§ 16. Член 19 се изменя така:
„Чл. 19. (1) Когато сумата на предложените за разглеждане заявления за подпомагане
надхвърля наличния бюджет по мярката,
заявленията за подпомагане се класират съгласно критериите за оценка по приложение
№ 1 и се одобряват в низходящ ред.
(2) За класираните по реда на ал. 1 заявления с еднакъв брой точки, за които е
установен недостиг на средства, се извършва
допълнително класиране по реда на приемане
на заявленията за подпомагане.“
§ 17. Създава се нов чл. 23а:
„Чл. 23а. (1) Когато заложените в заявлението за подпомагане крайни срокове за
засяване/засаждане на културите през настоящата стопанска година са след датата
на сключване на договора, Държавен фонд
„Земеделие“ – Разплащателна агенция, извършва проверка за установяване спазването
на сроковете.
(2) При проверката по ал. 1 се вземат
предвид постъпилите писмени уведомления за
промяна на крайните срокове и за причините,
поради които тя се налага.“
§ 18. Досегашният чл. 23а става чл. 23б и
се изменя така:
„Чл. 23б. Преди подаване на заявката за
второ плащане от ползвателя на помощта
РА може да извършва проверка и анализ за
установяване на фактическото съответствие
с п редставени я бизнес п лан по ч л. 13 и
чл. 14, ал. 1 и 2 и одобрените от Държавен
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фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция,
последващи промени в него. Резултатите от
извършените проверки се вземат предвид за
установяване на фактическо съответствие по
чл. 9, ал. 1, т. 8 и при обработката на заявките
за второ плащане по чл. 26.“
§ 19. В чл. 24 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „регионална разплащателна агенция (РРА)“ се заменят със „съответното
териториално структурно звено на ДФЗ“.
2. В ал. 2 думите „един месец“ се заменят
с „два месеца“.
3. Алинея 3 се отменя.
§ 20. В чл. 25 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „регионалната разплащателна агенция“ се заменят със „съответното
териториално структурно звено на ДФЗ“.
2. В ал. 2 думата „РРА“ се заменя със
„съответното териториално структурно звено
на ДФЗ“.
§ 21. В чл. 26 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 в основния текст числото „4“ се
заменя с „3“.
2. Създава се ал. 4:
„(4) В случаите, в които заявката за второ
плащане е обект на допълнителни проверки
от страна на специализирани структури в Министерството на земеделието и храните и/или
Държавен фонд „Земеделие“ и/или външни
институции, се издава заповед за спиране на
процедурата по обработка на заявката. Срокът за обработка се удължава с времето за
получаване на необходимата информация от
компетентния орган. Уведомителното писмо
с приложено копие от заповедта за спиране
на процедурата за обработка се изпраща на
ползвателя на финансовата помощ.“
§ 22. В чл. 28 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„Чл. 28. (1) Ползвателят на помощта може
да подаде искане за промяна на договора в
РА съгласно приложение № 6, но не по-късно от седем месеца преди изтичане на срока
по чл. 27. В случай че искането за промяна
на договора касае изменение на заложените
инвестиции по чл. 14, ал. 2, включително и
изменение на периода за проверка на изпълнението на бизнес плана, искането трябва
да бъде подадено не по-късно от два месеца
преди изтичане на срока по чл. 7, ал. 1.“
2. В ал. 2 думата „два“ се заменя със „седем“.
3. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Промените по ал. 1 и 2 трябва да са
в съответствие с изискванията и условията
по чл. 7, ал. 1 и 2, чл. 12а, ал. 6, чл. 13, ал. 2
и 3 и чл. 14.“
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4. В ал. 4 т. 3 се изменя така:
„3. не съответства на изискванията и условията по чл. 7, ал. 1 и 2, чл. 12а, ал. 6, чл. 13,
ал. 2 и 3 и чл. 14.“
5. В ал. 6 думите „ал. 1“ се заличават.
§ 23. В чл. 30, т. 2 след думите „чл. 14“ се
добавя „ал. 1 и 2“.
§ 24. Създава се чл. 30а:
„Чл. 30а. (1) В срок до пет месеца преди
изтичане на срока по чл. 27 и след получаване
на второто плащане по чл. 6, т. 2 ползвателите
подават лично в съответното териториално
структурно звено на ДФЗ уведомително писмо
до РА съгласно приложение № 8 и прилагат
необходимите документи съгласно приложение № 9.
(2) Изискването по ал. 1 не се отнася за
ползватели на помощта, които трябва да
подадат уведомително писмо до РА съгласно приложение № 8 и за които е настъпила
времен на нерабо т оспособнос т, на ла га ща
болничен престой, поради: общо заболяване;
злополука; професионална болест; лечение в
чужбина; санаторно-курортно лечение; карантина; гледане на болен или на карантиниран
член от семейството; належащо придружаване
на болен член от семейството за медицински
преглед; изследване или лечение в същото
или в друго населено място, в страната или в
чужбина; бременност и раждане. Временната
неработоспособност следва да бъде удостоверена с болничен лист.
(3) В случаите по ал. 2 документите могат
да бъдат подадени от лице, упълномощено с
нотариално заверено изрично пълномощно.
Пълномощникът следва да представи и копие
от болничния лист пред служителите на РА.
(4) Съответното териториално структурно
звено на ДФЗ извършва преглед на документите по ал. 1 в присъствието на ползвателя
на помощта или в присъствието на упълномощеното лице по ал. 3.
(5) В случай на липса или нередовност на документите по ал. 1 съответното териториално
структурно звено на ДФЗ връща документите
на ползвателя на помощта заедно с писмено
изложение на липсите и нередовностите.
(6) След отстраняване на констатираните
пропуски по ал. 5 ползвателят на помощта има
право в рамките на срока по ал. 1 отново да
подаде уведомително писмо до РА съгласно
приложение № 8 и прилага необходимите
документи съгласно приложение № 9.
(7) След приемане на док у ментите за
плащане ползвателят на помощта получава
уникален идентификационен номер на уведомително писмо до РА съгласно приложение
№ 8 и прилага необходимите документи съгласно приложение № 9.“
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§ 25. В чл. 31 ал. 4 се изменя така:
„(4) Проверките по ал. 2 могат да се извършват не по-късно от 2 години от подаване
на заявка за второто плащане.“
§ 26. Създава се чл. 31а:
„Ч л. 31а. (1) Държа вен фон д „Земеделие“ – Разплащателна агенция, в срок пет
месеца преди края на петата година от изпълнение на бизнес плана на младия фермер
извършва а дминист рат ивни п роверк и на
представените документи, заявените данни
и други обстоятелства за установяване на:
1. фактическо съответствие с представения
бизнес план по чл. 13, включително и одобрените от РА последващи промени в него;
2. извършена инвестиция за не по-малко
от левовата равностойност на 2000 евро за
дейностите по чл. 14, ал. 3;
3. поддържане на икономическия размер на
стопанството, за който е получено плащането
по чл. 6, т. 2.
(2) В случай на нередовност на документите или непълнота и неяснота на заявените
данни и посочените факти РА уведомява с
мотивирано писмо ползвателя, който в срок
до 5 работни дни от уведомяването може
да отстрани констатираните нередовности,
непълноти или неясноти чрез представяне
на допълнителни и/или нови документи,
включително документи извън посочените в
приложение № 9, които са свързани с извършване на подпомаганата дейност.“
§ 27. В чл. 33, ал. 2, т. 2 думите „чл. 8, ал. 1,
т. 4“ се заменят с „чл. 14, ал. 2 и 3“.
§ 28. В § 1 на допълнителните разпоредби
се правят следните изменения и допълнения:
1. Точка 10 се изменя така:
„10. „Административни проверки“ са проверки съгласно условията и разпоредбите на
чл. 24 от Регламент (ЕС) № 65/2011 на Комисията от 27 януари 2011 г. за определяне на
подробни правила за прилагане на Регламент
(ЕО) № 1698/2005 на Съвета по отношение на
прилагането на процедури за контрол, както и
кръстосано спазване по отношение на мерките
за подпомагане на развитието на селските
райони (ОВ L 25, 28.01.2011 г., стр. 8).“
2. Създават се т. 27 и 28:
„27. „Ръководител на земеделско стопанство“ е лице, което организира търговската
и земеделската дейност на стопанството,
разпорежда се с активите и/или извършва
финансови операции от и за сметка на земеделското стопанство.
28. „Посещение на място“ е част от административните проверки.“
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§ 29. Създава се ново приложение № 1 към чл. 12а, ал. 5 и чл. 19, ал. 1:
„Приложение № 1
към чл. 12а, ал. 5 и чл. 19, ал. 1
Критерии за оценка на проектни предложения по мярка 112
„Създаване на стопанства на млади фермери“
Критерии

Точки

1. Проекти на млади фермери, които към момента на подаване на заявлението за подпомагане имат съответните професионални умения и познания, а именно: имат завършено средно или висше образование в областта на селското стопанство, ветеринарната
медицина и/или икономическо образование със земеделска насоченост, и/или вече са
приключили 150 часа курс на обучение по мярка 111 „Професионално обучение, информационни дейности и разпространение на научни знания“ от Програмата за развитие на
селските райони

25

2. Проектът е за дейности, които се осъществяват изцяло в сектор „Животновъдство“

30

3. Проекти на млади фермери, чиито стопанства са в процес на преход към биологично
производство или са преминали към биологично производство на земеделски продукти и
храни по смисъла на Регламент на Съвета (ЕО) № 834/2007 от 28 юни 2007 г. относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти и за отмяна на Регламент
(ЕИО) 2092/91

20

4. Проектът се реализира на територията на някоя от следните области: Благоевград, Варна,
Габрово, Кърджали, Ловеч, Разград, Силистра, Смолян, София, Перник

5

5. Проекти на млади фермери, които са кандидатствали или имат намерение да кандидатстват за финансово подпомагане по мярка 214 „Агроекологични плащания“ от Програмата за развитие на селските райони и са подписали декларация за участие в мярка
214 от ПРСР

20

Общо точки

100
“

§ 30. Досегашното приложение № 1 към чл. 13, ал. 1 става приложение № 1а към чл. 13,
ал. 1 и се изменя така:
„Приложение № 1а
към чл. 13, ал. 1
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2007 – 2013 Г.
БИЗНЕС ПЛАН
Мярка „Създаване на стопанства на млади фермери“

……………………………..................................................................................……………….…………………...…………………………………
(наименование на кандидата)
Запознат съм, че нося наказателна отговорност съгласно чл. 313 НК за представени от мен неверни
данни.
Подпис(печат) ....................................................

Забележки:
1. Кандидатът номерира и подписва (подпечатва, ако е приложимо) собственоръчно всяка страница от
бизнес плана.
2. В приложените в бизнес плана таблици могат да се добавят допълнителни редове и колони в зависимост
от спецификата на дейността, за която се кандидатства.
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ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

А

Б

Име на кандидата
Постоянен адрес
Телефон за контакти:
Факс:
E-mail:
ЕГН/Регистрация по БУЛСТАТ
Брой на постоянно заетия персонал
Местонахождение на стопанството
Характеристика на земеделското стопанство
Обща обработваема (използвана) земеделска площ на
стопанството, дка (ако е приложимо)
Площта на стелажите, върху които се отглеждат гъби,
м 2 (ако е приложимо)
Отглеждани животни: вид, брой (*)
Начален икономически размер на стопанството (в икономически единици)
Избрано време за проверка на изпълнението на бизнес
плана
(Моля, отбележете избрания период)

След края на:
3-тата година от сключване на договора за отпускане на финансовата помощ;
4-тата година от сключване на договора
за отпускане на финансовата помощ

Икономически размер на стопанството към периода
на проверка изпълнението на бизнес плана (в икономически единици)
Икономически размер на стопанството съгласно петата
година, посочена в бизнес плана (в икономически единици)
(*) Забележка. Количеството на отглежданите калифорнийски червеи и охлюви се отбелязва в м 2 .

I. Настоящо състояние на земеделското стопанството
1. Информация за настоящата дейност на кандидата:
……………………………………………………………………….……………………....................................................................………………………
………………………………………………………..………………………………..............................................................……………………............
2. Земя:
Таблица 1. Налична за стопанството земя(*)
№

Местонахождение
(област, община, населено
място)

Обща
площ на
имота
(дка)

Обработваема
(използвана) земеделска площ
(дка)

А

В

Г

Д

Начин на ползване
Основание за
(основна култура,
ползване (собствевкл. естествени ли- на, наем, аренда,
вади и под угар, вид)
друго)
Е

Ж

Общо площ, дка:
(*) Забележка. Отбелязва се цялата земя, налична за стопанството, включително и земята, върху която
са разположени производствените сгради на земеделското стопанство (животновъдни сгради, оранжерии,
гъбарници и т.н.).
3. Животни:
Таблица 2. Налични животни по видове
(Кандидатът посочва броя на животните в съответните категории съгласно:
Разпечатка от ВетИС за наличните в обекта животни, подписана от официалния ветеринарен лекар,
контролиращ животновъдния обект, не по-рано от един месец преди датата на подаване на заявлението
за подпомагане (в случай че кандидатът отглежда видове животни, които трябва да се регистрират
във ВетИС)
Или
допълнителен опис, заверен от официален ветеринарен лекар не по-рано от един месец преди датата
на подаване на заявлението за подпомагане (в случай че кандидатът отглежда видове животни, които
не трябва да се регистрират във ВетИС.)
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№

Вид

Брой(*)

А

Б

В

Брой общо:
(*) Забележка. Количеството на отглежданите калифорнийски червеи и охлюви се отбелязва в м 2 .

4. Сгради:
Таблица 3. Описание на наличните сгради в стопанството
№

Вид

РЗП, м2

Брой

Състояние

Основание за
ползване

А

Б

В

Г

Д

Е

5. Машини, съоръжения и оборудване:
Таблица 4. Описание на наличните машини, съоръжения и оборудване
№

Вид

Капацитет/производителност
(където е уместно)

Брой

Състояние

Основание за
ползване

А

Б

В

Г

Д

Е

6. Транспортни средства:
Таблица 5. Описание на наличните транспортни средства
№

Вид

Брой

Състояние

Основание за ползване

А

Б

В

Г

Д

7. Работна сила:
Таблица 6. Работна сила, заета в земеделското стопанство (Описват се всички заети в дейността на
стопанството независимо от начина на наемане, включително и самият кандидат. Един зает, изпълняващ няколко функции (управленски и/или административни и/или производствени), се записва веднъж в
таблицата, като се описват всичките му функции. В колона „В“ се записва общата заетост за всеки вид
персонал. Заетостта се записва до първото число след десетичната запетая.)
Вид на персонала
(управленски, административен,
производствен)

Брой

Заетост – месеца годишно
(общо за всеки вид)

А

Б

В

Общ брой:
8. Информация за кандидата, включително образователен статус и професионален опит, в т.ч. в областта на селското стопанство:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
9. Настоящо ниво на съответствие със стандартите на Общността:
……………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………..........................................………..
10. Друга информация:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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II. Кратък маркетингов анализ и състояние на пазара
1. Цени на продукцията и суровините на местно и национално ниво (настоящо състояние и очаквания за бъдещо развитие):
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. Основни местни конкуренти (настоящо състояние и очаквания за бъдещо развитие):
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3. Доставчиците на суровини (настоящо състояние и очаквания за бъдещо развитие):
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4. Клиенти и потребители на произвежданите земеделски продукти (настоящо състояние и очаквания
за бъдещо развитие):
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
III. Описание на намеренията и целите за развитие на стопанството
(към периода на проверка за изпълнение на бизнес плана и към края на петата година от бизнес плана).
1. Стратегия:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. Специфични измерими цели и очаквани резултати:
Таблица 7. Специфични измерими цели и основни дейности
Индикация
û/ü
№

Вид

А

Б

1.

Увеличаване икономическия размер на земеделското стопанство
минимум с 4,5 ИЕ.

2.

Достигане на съответствие със стандартите на Общността по отношение на ветеринарните и фитосанитарните изисквания, хуманното
отношение към животните, опазването компонентите на околната
среда, хигиената, безопасността и условията на труд.

3.

Увеличаване обработваемата земеделска площ на земеделското
стопанство

4.

Създаване, презасаждане и възстановяване на трайни насаждения,
ягодоплодни и лозя, включително винени.

5.

Подобряване на сградния фонд чрез закупуване на сгради, извършване на строителство, реконструкция и/или ремонт на сгради, пряко
свързани с дейността на стопанството.

6.

Подобряване механизацията на стопанството чрез закупуване на
селскостопанска техника, машини, съоръжения и оборудване за
нуждите на земеделското стопанство.

7.

Увеличаване броя на животните в стопанството.

8.

Придобиване на професионална квалификация в областта на земеделието.

9.

Завършване на курс, включващ обучение по основни проблеми по
опазване компонентите на околната среда в земеделския сектор или
участие в информационна дейност относно тези проблеми.

10.

Преминаване към биологично производство.

към периода на към края
проверка изна петата
пълнението на
година
бизнес плана
В
ü

В

3. Действия, необходими за тяхното постигане:
............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
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IV. Програма за развитие на стопанството
1. Дейности и инвестиции:
Таблица 8.1. Описание на всички инвестиции в дълготрайни материални и нематериални активи,
които ще бъдат извършени през периода на подпомагане (вкл. по табл. 8.3) (закупуване на движими
дълготрайни материални активи (машини, съоръжения и оборудване и др.) и/или за закупуване/
строителство/модернизиране на недвижими дълготрайни материални активи, и/или закупуване на
животни и/или земя за земеделската дейност, и/или създаване/презасаждане на трайни насаждения
(вкл. винени лозя) и т.н.)
Инвестиция
вид

к-во

мярка

A

Б

В

Единична
стойност,
лв.

Обща
стойност,
лв.

Реализация на проект по
мярка 121, 122, 123 и 311

Г

Д

Е

I година

II година

III година

IV година

V година

Забележки:
1. Стойността на инвестиционните разходи се отбелязва с ДДС за нерегистрираните по ЗДДС и без ДДС
за регистрираните по ЗДДС кандидати.
2. При изчисляване на стойността на инвестицията при проверка за изпълнението на бизнес плана съгласно чл. 8, ал. 2 на тази наредба ще се приспадат субсидии, получени за същата инвестиция по други
мерки от ПРСР и/или по други програми, финансирани от европейския и националния бюджет.
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Таблица 8.2. Описание на всички дейности, които ще бъдат извършени от кандидата през периода
на подпомагане (вкл. по табл. 8.3) (Не е необходимо да се включват дейностите по табл. 8.1.)
(Обработване на земя, отглеждане на земеделски култури, отглеждане на животни, обучение, наемане
на земя или сгради и др.)
Дейност
вид

к-во

мярка

A

Б

В

Единична
стойност,
лв.

Обща
стойност,
лв.

Начин на извършване
(закупуване, наем, развъдна
дейност и др.)

Г

Д

Е

I година

II година

III година

IV година

V година

Забележка. Стойността на разходите се отбелязва с ДДС за нерегистрираните по ЗДДС и без ДДС за регистрираните по ЗДДС кандидати.

Таблица 8.3. Описание/информация за дейностите/инвестициите, които ще бъдат извършени в рамките на 36 месеца от създаването на стопанството за достигане на съответствие със съществуващи
стандарти на Общността по отношение изискванията за безопасност на труда, опазване компонентите на околната среда, фитосанитарните, ветеринарно-санитарните изисквания, хигиена и хуманно
отношение към животните.
(Забележка. Таблицата/информацията се попълва задължително, в случай че изискванията не са изпълнени към датата на подаване на заявлението за подпомагане или се предвижда промяна на земеделската
дейност след тази дата в рамките на 36 месеца от създаването на стопанството.)

Инвестиция/дейност
вид

к-во

мярка

A

Б

В

Стандарт, вид

Реализация на проект по мярка 121

Г

Д

I година

II година

III година

…………………………………………………………………………………………................………………………….………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….…………………………...............………………………………………………….
2А. Информация за начина на придобиване на професионална квалификация в областта на селското
стопанство до края на третата година от одобрение на заявлението за подпомагане.
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Информацията е задължителна, в случай че кандидатът не притежава съответната квалификация към
датата на подаване на заявлението за подпомагане: .……..........................................……………………………………….
…………………………………………………………………………………………………...........................................................................……………
2Б. Информация за начина на придобиване на знания по основните проблеми по опазване компонентите на околната среда в земеделския сектор. Информацията е задължителна за попълване.
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
V. Производствена програма на земеделското стопанство
1. Растениевъдство:
Таблица 9. Растениевъдство
№

Основна
култура (вкл.
естествени ливади и
под угар)

Площ,
настояща
година

Площ,
I година

Площ,
II година

Площ,
III година

Площ,
IV година

Площ,
V година

вид

дка

дка

дка

дка

дка

дка

Б

В

Г

Д

Е

Ж

З

А

Общо площ, дка
Забележка. В колона В за настоящата година се попълват данните от анкетните формуляри на актуалната
анкетна карта към датата на подаване на заявлението за подпомагане, а в следващите колони се попълват
данни за годините след одобрението на проекта. Площта на отглежданите гъби се отбелязва в м 2 .

2. Животновъдство:
Таблица 10. Животновъдство
№

Животни

Настояща
година

I година

II година

III година

IV година

V година,

вид

бр.

бр.

бр.

бр.

бр.

бр.

Б

В

Г

Д

Е

Ж

З

А

Забележка. В колона В за настоящата година се попълват данните от заверения опис на животните.
Количеството на отглежданите калифорнийски червеи и охлюви се отбелязва в м 2 .

VI. Икономически размер на земеделското стопанство
1. Определяне на икономическия размер на стопанството:
1.1. Определяне на фуражния баланс
Таблица 11.1. Фуражни култури(*)
№

А

Фуражни култури

Мярка

Площ,
СтанОбщо
Площ, Станнастоя дартна стан- година дартна
ща годи- разлика дартна на про- разлика
на
по вид разлика верка
по вид
по вид на БП

вид

дка

дка

лв./дка

лв.

дка

Б

В

Г

Д

Е

Ж

Общо стандартна разлика, настояща
стопанска година:

Общо
стандартна
разлика
по вид

Площ,
V година

Стандартна
разлика
по вид

Общо
стандартна
разлика
по вид

лв./дка

лв.

дка

лв./дка

лв.

З

И

Й

К

Л

Общо стандартОбщо стандартна разлика към
на разлика,
годината на проV година
верка на БП
(*) Попълва се, в случай че кандидатът отглежда една или повече фуражни култури (царевица за силаж, фий,
фуражни зеленчуци, люцерна, естествени ливади, други фуражни култури).
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Таблица 11.2. Преживни животни, коне и други еднокопитни, както и пасищно отглеждани свине от
източнобалканска порода и нейните кръстоски(*)
(При изчисляването на общата стандартна разлика стойността на стандартната разлика на прасенцата
под 45 дни не се взема предвид, в случай че в стопанството се отглеждат и свине майки.)
№ Животни Мяр- Настоя
ка
ща година

Стандартна
разлика
по вид

Общо
стандартна
разлика
по вид

Година на
проверка
на БП

Стандартна
разлика
по вид

Общо
стандартна
разлика
по вид

V година

Стандартна
разлика
по вид

Общо
стандартна
разлика
по вид

вид

бр.

бр.

лв./бр.

лв.

бр.

лв./бр.

лв.

бр.

лв./бр.

лв.

Б

В

Г

Д

Е

Ж

З

И

Й

К

Л

А

Общо стандартна разлика – настояща
година:

Общо стандартОбщо станна разлика към
дартна разлигодината на прока – V година:
верка на БП
(*) Попълва се, в случай че кандидатът отглежда фуражни култури и един или повече видове от следните
животни: телета и малачета до 1 г.; говеда и биволи над 1 г. за угояване; говеда и биволи над 1 г. за разплод
и бременни юници; млечни крави и биволици; крави от месодайни породи; овце млечни и овце месодайни; други
овце; кози майки; други кози; коне и други еднокопитни; свине от източнобалканска порода и нейните кръстоски, отглеждани съгласно условията по Наредба № 6 от 2007 г. за условията и реда за пасищно отглеждане на
свине от източнобалканската порода и нейните кръстоски (ДВ, бр. 29 от 2007 г.).
Таблица 11.3. Фуражен баланс(*)
Общо стандартна разлика, настояща година

Общо
стандартна
разлика към
година на
проверка на
БП

Общо
Общо
Общо
Общо
Фуражен Фуражен Фуражен
станстандарт- стандартстанбаланс,
баланс,
баланс,
дартна на разлика, на разлика дартна
настогодина V година
разлика, настояща към годи- разлика, яща гона проV година
година
ната на
V година
дина
верка на
проверка
БП
на БП

от таблица
11.1

от таблица
11.1

от таб- от табли- от табли- от табколона
колона
лица 11.1
ца 11.2
ца 11.2
лица 11.2 А – коло- Б – колона Г
на Д

А

Б

В

Г

Д

Е

З

И

колона
В – колона Е
Й

(*) Попълва се, в случай че кандидатът отглежда фуражни култури.

Таблица 12. Определяне на икономическия размер на стопанството
Не се включват данните за фуражни култури.
При изчисляването на общата стандартна разлика на стопанството стойността на стандартната разлика
на прасенцата под 45 дни не се взема предвид, в случай че в стопанството се отглеждат и свине майки.
№

А

Основна
култура/
животни

Мяр Настоя Станка ща сто- дартна
панска разлика
година
по вид

Общо
стандартна
разлика
по вид

Година СтанОбщо
V го- Станна про- дартна стандарт- дина дартна
верка разлика на разлика
разлика
на БП по вид
по вид
по вид

Общо
стандартна
разлика
по вид

вид

дка/
бр.

дка/бр.

лв./дка,
бр.

лв.

дка/бр.

лв./дка,
бр.

лв.

дка/
бр.

лв./дка,
бр.

лв.

Б

В

Г

Д

Е

Ж

З

И

Й

К

Л

А Общо стандартна разлика, настоя
ща стопанска година:

Общо стандартна разлика към
годината на проверка на БП

Общо стандартна разлика
V година:
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И

Й

К

Б Фуражен баланс, настояща година(*)
(Колона З от таблица 11.3)

Фуражен баланс(*)
към годината на
проверка на БП
(к ол о н а И о т
таблица 11.3)

Ф уражен баланс(*)
V година
(колона Й от
таблица 11.3)

В

Общ размер, икономически единици:

О б щ р а з м е р,
ик ономически
единици:

Общ размер, икономически единици:
(ред А + ред Б)/(1200*1,95583)

Л

Площта на отглежданите гъби и количеството на отглежданите калифорнийски червеи и охлюви се
отбелязват в м2 .
(*) Ред Б се попълва, в случай че разликата в колони З, И и Й от табл. 11.3 е положително число.“

§ 31. Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 се изменя така:

„Приложение № 2
към чл. 17, ал. 1

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
РАЗПЛАЩАТЕЛНА АГЕНЦИЯ
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2007 – 2013 Г.
ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПОДПОМАГАНЕ
ПО МЯРКА 112 – СЪЗДАВАНЕ НА СТОПАНСТВА НА МЛАДИ ФЕРМЕРИ
Попълва се от експерт ОПСМП
…………………………….……………….
идентификационен №

(Печат ОПСМП)
……………………………..
дата/час/минута

І. ДАННИ ЗА КАНДИДАТА
Име на кандидата физическо лице или ЕТ
............................................................................................
……………………………………………………..............................…….
Име на физическото лице
…………………………..............................……………………………….
Презиме ..........................................................................
Фамилия .........................................................................
ЕГН ........./......./....../....../......./......./......./......./......./...../
Лична карта № ....../…..../.….../..…/.…/…../...../...../...../
Издадена от: ..................................................................
На .....................................................................................
(дата)
БУЛСТАТ № ...…/……/……/……/……/….../

Настоящ адрес: село/град .............................................
ПК .................... Област.......................................................
Община ...............................................................................
Улица ......................................................... №....................
Телефон: ........................................Факс ............................
Е-mail ………….......................………………...……………………….....
IBAN …………........................………………...…………………………..
BIC код..................................................................................
Име и адрес на банката .....................................................
.................................................................................................

IІ. ДАННИ ЗА СЪПРУГА/СЪПРУГАТА НА КАНДИДАТА
Име на съпруг/съпруга
………………………………….........................................................……………………..…… ЕГН ....../....../....../....../....../....../....../.
Презиме ......................................................................................................... ...../....../...../
Фамилия ........................................................................................................
ІІІ. ОБЩИ ДАННИ ЗА ЗЕМЕДЕЛСКОТО СТОПАНСТВО
Обща обработваема/използвана земеделска площ на стопанството, дка
Местонахождение на стопанството
(област, община, населено място)
Избрано време за проверка на изпълнението на бизнес плана
(Моля, отбележете избрания период)

След края на:
3-тата година от сключване на
договора за предоставяне на финансовата помощ;
4-тата година от сключване на
договора за предоставяне на финансовата помощ
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IV.А.1. ДАННИ ЗА ЗЕМЯТА В ЗЕМЕДЕЛСКОТО СТОПАНСТВО
№ на
МестонахожОбща
Обработимота
дение (област,
площ ваема (из(по ски- община, населено
на
ползвана)
ца)
място)
имота земеделска
(дка)
площ
(дка)
А

Б

В

Г

Начин на ползване
(основна култура,
вкл. естествени
ливади и под угар,
вид)

Основание за ползване (собствена,
наем, аренда, друго)

Д

Е

Общо площ, дка
IV.А.2. ДАННИ ЗА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ПЛОЩИ, КОИТО КАНДИДАТЪТ НЕ ОБРАБОТВА ИЛИ Е
ПРЕДОСТАВИЛ НА ДРУГИ ЛИЦА ЗА ОБРАБОТКА, НО ИМА ДОКУМЕНТ ЗА СОБСТВЕНОСТ
И/ИЛИ НАЕМ И/ИЛИ АРЕНДА
№ на
МестонахожОбща
Обработимота
дение (област,
площ ваема (из(по ски- община, населено
на
ползвана)
ца
място)
имота земеделска
(дка)
площ
(дка)
А

Б

В

Г

Вид и описание
Име/наименование Срок на догона документа
на ФЛ/ЮЛ, на
вора за наем/
(документ за соб- което/които е/са
аренда
ственост/наем/
предоставен/и за начална крайна
аренда)
обработка
дата
дата
Д

Е

Ж

З

Общо площ, дка
IV.Б. Предстоящи за засяване/засаждане култури през текущата стопанска година (попълва се, в случай
че има култури, които са включени в анкетната карта и не са засети/засадени към датата на подаване
на заявлението за подпомагане)
Вид култура

Площ за
засяване/
засаждане
(дка)*

№ на имота/имотите (по скица),
върху който/които ще се засява/
засажда

Период на засяване/засаждане:
от дата до дата
(максимум 20 дни)

от ......…….. до ………..……
от ......…….. до ………..……
от ......…….. до ………..……
от ......…….. до ………..……
от ......…….. до ………..……
от ......…….. до ………..……
V. ДАННИ ЗА ЖИВОТНИТЕ В ЗЕМЕДЕЛСКОТО СТОПАНСТВО
Данни за всички животни в стопанството (количеството на отглежданите калифорнийски червеи и
охлюви се отбелязва в м2)
№

Вид

Порода

Брой

А

Б

В

Г
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Данни за животните с ушни марки
№

Вид

Порода

Ушна марка

А

Б

В

Г

VI. ДЕЙНОСТИ, ОПРЕДЕЛЕНИ В БИЗНЕС ПЛАНА ЗА РАЗВИТИЕ НА СТОПАНСТВОТО
№

Вид на дейността

Индикация

А

Б

В

Специфични измерими цели и очаквани резултати (моля, отбележете с û/ü)
1.

Увеличаване икономическия размер на земеделското стопанство минимум с 4,5 ИЕ.

2.

Достигане на съответствие със стандартите на Общността по отношение
на ветеринарните и фитосанитарните изисквания, хуманното отношение
към животните, опазването компонентите на околната среда, хигиената,
безопасността и условията на труд.

3.

Увеличаване на обработваемата земеделска площ на земеделското
стопанство.

4.

Създаване, презасаждане и възстановяване на трайни насаждения,
ягодоплодни и лозя, включително винени.

5.

Подобряване на сградния фонд чрез закупуване на сгради, извършване
на строителство, реконструкция и/или ремонт на сгради, пряко свързани
с дейността на стопанството.

6.

Подобряване механизацията на стопанството чрез закупуване на селскостопанска техника, машини, съоръжения и оборудване за нуждите
на земеделското стопанство.

7.

Увеличаване броя на животните в стопанството.

8.

Придобиване на професионална квалификация в областта на земеделието.

9.

Завършване на курс, включващ обучение по основните проблеми по
опазване компонентите на околната среда в земеделския сектор или
участие в информационна дейност относно тези проблеми.

10.

Преминаване към биологично производство.

VII. ПРИЛОЖЕНИ ДОКУМЕНТИ (моля, отбележете с û/ü)
1. Бизнес план (по образец).
2. Копие от документ за самоличност на кандидата.
3. Копие от регистрационна карта по реда на Наредба № 3 от 1999 г. ведно с актуалните анкетни карти и формуляри.
4. Удостоверение за наличие или липса на изискуеми публични задължения към
държавата, издадено от съответната териториална дирекция на Националната
агенция за приходите (ТД на НАП) не по-рано от месеца, предхождащ датата на
подаване на заявлението за подпомагане.
5. Справка от Националната агенция за приходите (НАП) за осигуряване или неосигуряване на кандидата като земеделски производител с осигурителния период,
когато има такъв.
6. Удостоверение за настоящ адрес, издадено от общината/кметството, удостоверяващо местоживеенето на физическото лице на територията є, издадено не по-рано
от месеца, предхождащ датата на подаване на заявлението за подпомагане.
7. Удостоверение за семейно положение на кандидата, издадено от съответната община не по-рано от месеца, предхождащ датата на подаване на заявлението за
подпомагане.
8. Свидетелство за съдимост от кандидата – физическо лице или физическото лице,
което представлява едноличен търговец, издадено не по-рано от един месец преди
предоставянето му (в случай че според свидетелството за съдимост лицето е осъждано,
е необходимо да представи релевантни документи, показващи естеството на присъдата).
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9. Копие от документ за собственост на земя и/или земеделска земя и/или копие от
договор за наем, и/или копие от вписан в службата по вписванията към съответния районен съд и регистриран в съответната общинска служба на МЗХ договор
за аренда, с минимален срок 5 години, като е допустимо не повече от 14 месеца
от срока да е изтекъл към датата на подаване на заявлението за подпомагане.
Документите се придружават от копие от скица на имота/имотите.
10. Копие от документ за собственост на земя и/или земеделска земя и/или копие
на договор за наем (включително, ако е вписан в службата по вписванията към
съответния районен съд), и/или копие от вписан в службата по вписванията към
съответния районен съд и регистриран в съответната общинска служба на МЗХ
договор за аренда, които са предоставени за временно ползване с договор за наем
и/или аренда на трети лица преди датата на подаване на заявлението за подпомагане (документите се изискват само за земята, която кандидатът не обработва
или е предоставил на трети лица за обработка).
11. Копие от документ за собственост на животновъден обект и/или копие от вписан
в службата по вписванията към съответния районен съд договор за наем на жи
вотновъден обект. Срокът на сключените договори за наем трябва да бъде не помалко от 5 години, като е допустимо не повече от 14 месеца от срока да е изтекъл
към датата на подаване на заявлението за подпомагане (в случай че кандидатът
отглежда животни).
12. Копие от ветеринарномедицински паспорт/и на наличните животни (в случай че
кандидатът отглежда животни, за които се изисква по националното законодателство).
13. Разпечатка от ВетИС (ветеринарноинформационната система по чл. 3, ал. 1 на
Наредба № 61 от 2006 г. за условията и реда за идентификация на животните,
регистрация на животновъдните обекти и достъпа до базата данни за идентифицираните животни и регистрираните обекти (ДВ, бр. 47 от 2006 г.) за наличните
в обекта животни, подписана от официалния ветеринарен лекар, контролиращ
животновъдния обект, не по-рано от един месец преди датата на подаване на
заявлението за подпомагане (в случай че кандидатът отглежда видове животни,
които трябва да се регистрират във ВетИС) или опис на животните, заверен от
официален ветеринарен лекар не по-рано от един месец преди датата на подаване
на заявлението за подпомагане (в случай че кандидатът отглежда видове животни,
които не трябва да се регистрират във ВетИС).
14. Копие от диплома за завършено образование в областта на селското стопанство
и/или копие от удостоверение за завършен курс на обучение с продължителност
150 часа в областта на селското стопанство и/или такъв по мярка „Професионално обучение, информационни дейности и разпространение на научни знания“ от
ПРСР (документът не е задължителен при подаване на заявлението за подпомагане,
при условие че кандидатът е поел ангажимент в бизнес плана да премине обучение за
покриване на съответното изискване и представи документа при заявката за плащане
на втората сума от финансовата помощ).
15. Копие от диплома за завършено средно или висше образование в областта на
селското стопанство, ветеринарната медицина и/или икономическо образование
със земеделска насоченост и/или копие от удостоверение за завършен курс на
обучение с продължителност 150 часа в областта на селското стопанство по мярка
„Професионално обучение, информационни дейности и разпространение на научни
знания“ от ПРСР (в случай че притежавате някой от документите, ЩЕ ПОЛУЧИТЕ
ТОЧКИ за проекта, с който кандидатствате).
16. Копие от становище на областната дирекция по безопасност на храните, че земеделското стопанство и дейността му отговарят на изискванията в областта на
хигиената и хуманното отношение към животните и ветеринарните изисквания
(в случай че кандидатът отглежда животни, като документът не е задължителен
при подаване на заявлението за подпомагане, при условие че кандидатът е поел ангажимент в бизнес плана да извърши нужните дейности и инвестиции за покриване
на съответните изисквания и представи документите при заявката за плащане на
втората сума от финансовата помощ).
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17. Копие от становище на областната дирекция по безопасност на храните, че земеделското стопанство и дейността му отговарят на изискванията на Закона за
защита на растенията (в случай че кандидатът отглежда растителни земеделски
култури, като документът не е задължителен при подаване на заявлението за подпомагане, при условие че кандидатът е поел ангажимент в бизнес плана да извърши
нужните дейности и инвестиции за покриване на съответните изисквания и представи
документите при заявката за плащане на втората сума от финансовата помощ).
18. Разрешение за производство на посевен и посадъчен материал, издадено от Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол, и удостоверение
за вписване в регистъра на Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация
и семеконтрол (в случай на създаване на разсадник).
19. Писмена обосновка, придружена с мотивирани писмени доказателства за причините за разликата в заявената по Схемата за единно плащане на площ (СЕПП),
необлагодетелствани райони и/или агроекологични плащания (АЕП) площ и
площта, заявена по тази наредба (само в случай че кандидатът има подадено заявление по СЕПП, необлагодетелствани райони и/или АЕП и има разлика в заявените
площи по схемите над 3 %).
20. Копие от договор за контрол по смисъла на чл. 18, ал. 3 от Закона за прилагане
на Общите организации на пазарите на земеделски продукти на Европейския
съюз (ЗПООПЗПЕС) с контролиращо лице, получило разрешение от министъра
на земеделието и храните за осъществяване на контрол за спазване правилата на
биологичното производство по реда на чл. 19 и 20 ЗПООПЗПЕС, заедно с копие от
сертификационно писмо от контролиращото лице, удостоверяващо, че е проведена
най-малко първа инспекция,
Или
копие от договор за контрол по смисъла на чл. 18, ал. 3 от Закона за прилагане
на Общите организации на пазарите на земеделски продукти на Европейския
съюз (ЗПООПЗПЕС) с контролиращо лице, получило разрешение от министъра
на земеделието и храните за осъществяване на контрол за спазване правилата
на биологичното производство по реда на чл. 19 и 20 ЗПООПЗПЕС и копие от
сертификат от контролиращо лице, удостоверяващ, че кандидатът е производител
на продукт/и, сертифициран/и като биологичен/и
(в случай че притежавате някой от документите, ще получите точки за проекта, с
който кандидатствате).
21. Декларация, че кандидатът е подал заявление за подпомагане по мярка 214 „Агроекологични плащания“ от ПРСР в сроковете, определени в Наредба № 5 от
2009 г. за условията и реда за подаване на заявления по схеми и мерки за директни
плащания (ДВ, бр. 22 от 2009 г.) и Наредба № 11 от 2009 г. за условията и реда
за прилагане на мярка 214 „Агроекологични плащания“ от ПРСР (ДВ, бр. 29 от
2009 г.) (в случай че представите декларацията и сте кандидатствали по мярка 214,
ще получите точки за проекта, с който кандидатствате),
Или
декларация, че има намерение да кандидатства по мярка 214 „Агроекологични
плащания“ от ПРСР в сроковете, определени в Наредба № 5 от 2009 г. за условията
и реда за подаване на заявления по схеми и мерки за директни плащания (ДВ,
бр. 22 от 2009 г.) и Наредба № 11 от 2009 г. за условията и реда за прилагане на
мярка 214 „Агроекологични плащания“ от ПРСР (ДВ, бр. 29 от 2009 г.), но не покъсно от първата година след датата на сключаване на договора с РА за отпускане
на финансова помощ (в случай че представите декларацията, ще получите точки за
проекта, с който кандидатствате).
22. Декларация за нередности.
23. Декларация относно обстоятелства по чл. 93, параграф 1, чл. 94 и чл. 96, параграф
2, буква „а“ от Регламент (ЕО, ЕВРАТОМ) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г.
относно финансовия регламент, приложим към общия бюджет на Европейските
общности.
ВАЖНО: Моля, при подаването им документите да бъдат подредени в горепосочения ред.

С Т Р.

116

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 60

VIII.1. ДЕКЛАРАЦИИ (моля, отбележете с û/ü)
Декларирам, че:
Съм запознат/а с правилата за предоставяне на финансова помощ по мярка „Създаване на стопанства
на млади фермери“.		
Към настоящия момент нямам одобрен проект по мярка „Подпомагане на полупазарни стопанства в
процес на преструктуриране“ и „Създаване на стопанства на млади фермери“.		
Към настоящия момент моята съпруга/моят съпруг няма одобрен проект по мярка „Подпомагане на
полупазарни стопанства в процес на преструктуриране“ и „Създаване на стопанства на млади фермери“,
включително като собственик на едноличен търговец (в случай че кандидатът е женен/омъжена).		
Към настоящия момент не съм получил финансова помощ, включително авансово или междинно плащане
по мярка „Модернизиране на земеделските стопанства“ и/или мярка „Подобряване на икономическата
стойност на горите“ и/или мярка „Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти“, включително
като собственик на едноличен търговец.		
Декларирал/а съм цялата притежавана и ползвана земеделска земя, налични животни, селскостопански
сгради и постройки на територията на стопанството, наличните машини, съоръжения, оборудване,
транспортни средства и използвана работна сила.		
Стопанството ми не е съсобствено и/или съвместно притежание с друго лице (с изключение на случаите
на съпружеска имуществена общност).		
Започнал съм отглеждането на животни в собствен/нает животновъден обект и/или стопанисването на
земя с цел производството на земеделска продукция на ..........................................................................................
(ден/мес./г.).		
Не съм бил регистриран като земеделски производител като физическо лице или едноличен търговец
по реда на Наредба № 3 от 1999 г. по-рано от 14 месеца преди датата на подаване на заявлението за
подпомагане.		
Нямам изискуеми задължения към ДФ „Земеделие“.		
Нямам изискуеми публични задължения към държавата.		
До 3 (три) месеца от датата на сключване на договора за отпускане на финансова помощ ще прекратя
досегашните си трудови и служебни взаимоотношения, които са за повече от 4 часа дневно, или ще ги
огранича до 4 часа дневно (в случай че има такива).		
В рамките на 36 месеца от датата на сключване на договора с Разплащателната агенция ще придобия
професионална квалификация в областта на земеделието (когато няма такава към датата на подаване на
заявлението за подпомагане).		
Земеделското ми стопанство отговаря на изискванията за опазване компонентите на околната среда съгласно Закона за опазване на околната среда (при условие че кандидатът покрива съответните
изисквания).		
Земеделското ми стопанство отговаря на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд
съгласно Закона за здравословни и безопасни условия на труд (при условие че кандидатът покрива
съответните изисквания).		
Не съм бил регистриран като едноличен търговец по Търговския закон.		
Регистриран съм като едноличен търговец по Търговския закон:		
Наименование на едноличния търговец ...................................................................................................................;
Булстат/ЕИК: ..................................................................................................................................................................
Бил съм регистриран като едноличен търговец по Търговския закон:		
Наименование на едноличния търговец ....................................................................................................................;
Булстат/ЕИК: ....................................................................................................................................................................
Съпругът/съпругата ми не е/не е бил/била регистриран/а като едноличен търговец по Търговския закон
(в случай че кандидатът е женен/омъжена).		
Съпругът/съпругата ми е/е бил/била регистриран/а като едноличен търговец по Търговския закон
(в случай че кандидатът е женен/омъжена).		
Наименование на едноличния търговец ...................................................................................................................;
Булстат/ЕИК: ...................................................................................................................................................................
Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 НК за предоставени от мен неверни данни и
документи.		
Информиран съм, че ще бъдат публикувани данни в съответствие с разпоредбите на чл. 34 на тази наредба, Регламент (ЕО) № 1290/2005 и Регламент (ЕО) № 259/2008, както и че те могат да бъдат обработени
от органите за финансов контрол и от следствените органи на Общностите и на държавите членки с цел
защита на финансовите интереси на Общностите.		

ü
ü

ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

ü

ü

_____________________________________________________
Име, подпис и печат на кандидата
VIII.2.

Декларация
за участие по мярка 214 „Агроекологични плащания“
от Програмата за развитие на селските райони 2007 – 2013 г.

Долуподписаният/-ата ………………………………......................................................………………………………………………………..,
(собствено, бащино и фамилно име)
ЕГН ………………………….., притежаващ/а лична карта № …………………………, издадена на ……...................…...………
от …………………………………………………………………..................................................................................…………………………….....,
с постоянен адрес: …………………………………………........................................................………………………………………..………...,
тел.: ……………………..….., факс: ………………………….,
в качеството си на …………………..........................................................…………………………………………………………………………
(представител, само в случаите на ЕТ)
на …………………………...................................................................……………………………………………………………………………..……….
(наименование на кандидата – едноличен търговец)
с ЕИК/ БУЛСТАТ ……………….........................................…., със седалище ……………………………………………………………,
с адрес на управление ….………………………………………………………………………..……….....................................................…….,
тел.: ……………………..….., факс: ………………………….,
в качеството си на кандидат по мярка 112 „Създаване на стопанства на млади фермери“

БРОЙ 60

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 1 7

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
съм кандидатствал за финансово подпомагане по мярка 214 „Агроекологични плащания“ от Програмата за развитие на селските райони;
имам намерение и ще кандидатствам за финансово подпомагане по мярка 214 „Агроекологични плащания“ от Програмата за развитие на селските райони през първата година след датата на сключване
на договора за отпускане на финансова помощ с РА.
(нужното се зачертава)
Дата: .................................

VIII.3.

Подпис на декларатора: .......................................................

Декларация за нередности

Долуподписаният/-ата ………………………………......................................................………………………………………………………..,
(собствено, бащино и фамилно име)
ЕГН ………………………….., притежаващ/а лична карта № …………………………, издадена на ……...................…………
от …………………………………………………………………..................................................................................…………………………….....,
с постоянен адрес: …………………………………………........................................................…………………………………..……………...,
тел.: ……………………..….., факс: ………………………….,
в качеството си на …………………..........................................................…………………………………………………………………………
(представител, само в случаите на ЕТ)
на …………………………...................................................................……………………………………………………………………………..……….
(наименование на кандидата – едноличен търговец)
с ЕИК/ БУЛСТАТ ……………….........................................…., със седалище …………………………………………………..…………,
с адрес на управление ….……………………………………………………………………………….......................................................…….,
тел.: ……………………..….., факс: ………………………….,
в качеството си на кандидат по мярка 112 „Създаване на стопанства на млади фермери“
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
1. Запознат/а съм с определението за нередност съгласно Регламент (ЕО, ЕВРАТОМ) № 2988/95 на
Съвета от 18 декември 1995 г. относно защитата на финансовите интереси на Европейските общности,
а именно:
Под „нередност“ следва да се разбира всяко нарушение на общностното право в резултат от действие
или бездействие на икономически оператор, което е имало или би имало за резултат ощетяване на
общия бюджет на Европейските общности или на бюджетите, управлявани от тях, чрез намаляване
или загуба на приходи в резултат на собствени ресурси, събирани от името на ЕО, или посредством
извършване на неоправдан разход. Всички форми на корупция са също нередност.
2. Запознат/а съм с определението за измама съгласно чл. 1, параграф 1, буква „а“ от Конвенцията
за защита финансовите интереси на Европейските общности, а именно:
Под „измама“ следва да се разбира всяко умишлено действие или бездействие, свързано със:
- използването или представянето на фалшиви, грешни или непълни изявления или документи, което
води до злоупотреба, нередно теглене или неправомерно намаляване на средства от общия бюджет на
Европейските общности или от бюджети, управлявани от или от името на Европейските общности;
- укриването на информация в нарушение на конкретно задължение, водещо до резултати, споменати в предходната подточка;
- използването на такива средства за цели, различни от тези, за които са отпуснати първоначално.
3. Запознат/а съм с възможните начини, по които мога да подам сигнал за наличие на нередности
и/или измами или за съмнение за нередности и измами, а именно – до служителя по нередности в РА.
При наличие или съмнение за връзка на някое от лицата, на които следва да се подават сигналите
за нередности, със случая на нередност информацията се подава директно до един или до няколко от
следните органи:
- до изпълнителния директор на РА;
- до ръководителя на управляващия орган на Програмата за развитие на селските райони 2007 – 2013 г.;
- до ресорния заместник-министър, в чийто ресор е управляващият орган на Програмата за развитие
на селските райони 2007 – 2013 г.;
- до председателя на Съвета за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейските общности, и до ръководителя на дирекция „Координация на борбата с
правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейските общности“ в Министерството
на вътрешните работи;
- до Европейската служба за борба с измамите (ОЛАФ) към Европейската комисия.
Дата: .................................

Подпис на декларатора: .......................................................
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VІІІ.4.
Декларация
относно обстоятелства по чл. 93, параграф 1, чл. 94 и чл. 96, параграф 2, буква „а“ от Регламент
(ЕО, ЕВРАТОМ) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно финансовия регламент, приложим към общия бюджет на Европейските общности
Долуподписаният/-ата ………………………………......................................................………………………………………………………..,
(собствено, бащино и фамилно име)
ЕГН ………………………….., притежаващ/а лична карта № …………………………, издадена на …...…...................…………
от …………………………………………………………………..................................................................................…………………………….....,
с постоянен адрес: …………………………………………........................................................…………………………………..……………...,
тел.: ……………………..….., факс: ………………………….,
в качеството си на …………………..........................................................…………………………………………………………………………
(представител, само в случаите на ЕТ)
на …………………………...................................................................……………………………………………………………………………..……….
(наименование на кандидата – едноличен търговец)
с ЕИК/ БУЛСТАТ ……………….........................................…., със седалище …………………………………………………..…………,
с адрес на управление ….……………………………………………………………………………….......................................................…….,
тел.: ……………………..….., факс: ………………………….,
в качеството си на кандидат по мярка 112 „Създаване на стопанства на млади фермери“
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
1. Не съм обявен в несъстоятелност и не съм обект на открито производство по несъстоятелност,
ликвидация, дейността ми не е поставена под съдебен надзор, не съм сключил споразумение с кредитори, не съм преустановил стопанска дейност, не съм обект на производство, свързано с такива
въпроси, и не се намирам в подобна процедура съгласно националните законови и подзаконови актове.
2. Не съм лишен от правото да упражнявам професия или дейност с влязъл в сила акт на компетентен орган съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението.
3. Не съм признат за виновен за тежки правонарушения при упражняване на професионалната
дейност, доказани с всякакви средства, които управляващият орган или Разплащателната агенция
може да обоснове.
4. Нямам неизпълнени задължения към държавата и/или към общината, свързани с плащане на
вноски за социално осигуряване или плащане на данъци съгласно националното законодателство на
държавата, в която е седалището ми, и по българското законодателство, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията.
5. Не съм осъждан с влязла в сила присъда за измама, корупция, изпиране на пари, участие в
престъпна организация или всяка друга незаконна дейност, накърняваща финансовите интереси на
Общностите.
6. Понастоящем не ми е наложено административно наказание по чл. 78а от Наказателния кодекс
за умишлено предоставяне на документи с невярно съдържание при осигуряване на информация,
изискана от Разплащателната агенция.
7. Не съм получил пълен отказ за плащане поради виновно неизпълнение на задължения по договор,
финансиран от бюджета на Общностите, въз основа на влязъл в сила съдебен акт.
8. Не съм свързано лице по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителните разпоредби на Закона за предот
вратяване и установяване на конфликт на интереси с лице, заемащо публична длъжност в управляващия
орган или РА, което участва при одобряването на заявлението за подпомагане.
9. При промяна на декларираните обстоятелства ще уведомя незабавно РА.
Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.
Дата: .................................

Подпис на декларатора: .......................................................

IX. ТАБЛИЦА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА ФИНАНСОВАТА ПОМОЩ
Икономически размер, ИЕ
(съгласно представения бизнес план)

Нарастване
(закръглява се
на цяла цифра/
число надолу)

в началото на
подпомагането

предвиждан към
годината на проверка на изпълнението на бизнес
плана

колона Б –
колона А

А

Б

В

Одобрено първо
плащане, лв.

Одобрено за
договориране
второ плащане, лв.

Общо за периода на подпомагане, лв.

Г

Д

Е

Забележка. Потъмнените полета се попълват от служител на Разплащателната агенция.
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КАНДИДАТСТВАМ ЗА СУМА ОТ:
А

Б

24 446 лв. за първо плащане

В=А+Б

24 446 лв. за второ плащане;
или
19 558 лв. за второ плащане;
или
14 668 лв. за второ плащане;

48 892 лв. общо;
или
44 004 лв. общо;
или
39 114 лв. общо;

(моля, отбележете с û/ü сумата за второ плащане и общата сума, която е сбор от стойността на
колона А и отбелязаната стойност в колона Б)
Дата ..........................

Име, подпис и печат на кандидата ............................
Форма за наблюдение и оценка на проектите
по мярка 112 „Създаване на стопанства на млади фермери“
(П о п ъ л в а

с е

с л у ж е б н о )

УРН__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/
УИН__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/
Информацията по-долу задължително се попълва от кандидата
(Подчертайте правилния отговор и/или попълнете празните полета в таблиците!)
1. Юридически статут на кандидата по мярката
(моля, отбележете с û/ü подходящата категория):
Физическо лице
Едноличен търговец (ЕТ)
2. Пол
(моля, отбележете с û/ü подходящата категория):
Жена
Мъж
3. Образование/квалификация на кандидата
Индикатор

Моля,
отбележете
(û/ü)

Младият фермер отговаря на изискването за професионално образование в една от следните категории:
Висше земеделско
Висше ветеринарно
Висше икономическо със земеделска насоченост
Средно земеделско
Средно ветеринарно
Средно икономическо със земеделска насоченост
С удостоверение за завършен курс от минимум 150 часа или свидетелство за професионална квалификация в областта на селското стопанство
Младият фермер не отговаря на изискването за професионално образование.
Образованието на кандидата е:
Висше образование
Средно образование
Основно образование
Желаещ да бъде обучен по мярка 111
4. Към дата на подаване на заявлението за подпомагане кандидатът е участвал като обучаем по мярка
111 „Професионално обучение, информационни дейности и информационни дейности“ от ПРСР (моля,
отбележете с û/ü ):
ДА
НЕ
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5. Основно земеделско производство на стопанството
Моля, отбележете културата/културите и/или видовете животни, чиято продукция формира основната
част от приходите от продажби на растителна и/или животинска продукция на стопанството към
годината на второто (финално) плащане:
Растениевъдство

Животновъдство
животно/птица

индикация (û/ü)
за месо

Култура
Култура

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

Вид домашно
животно/птица

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

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

Вид домашно
животно/птица

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

за мляко

за яйца

6. Размер на стопанството
Индикатор

Размер – икономически
единици

Размер на използваните
земеделски площи

При кандидатстване/одобрение на проекта

……………ИЕ

………………ха

При плащане на втория (финален) етап

……………ИЕ

………………ха

7. Географско разположение на имотите на стопанството
Имоти

Площ в ха

ЕКАТТЕ на населеното място

имот 1

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

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

имот 2

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

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

имот 3

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

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

имот 4

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

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

...

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

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

8. Среден списъчен брой на наетите по трудово правоотношение в стопанството на младия фермер
(не се включват данните за самия кандидат – млад фермер):
1

Мъже

Жени

<40 г. >40 г. <40 г. >40 г.
Средногодишен брой на наетите в годината на кандидатстване по мярката
Според бизнесплана: планиран средногодишен брой на наетите в края
на първата година след второто плащане на помощта по проекта
9. Съответствие на съществуващите стандарти на Общността
Моля, отбележете с û/ü подходящата категория: вярното в таблицата към годината на кандидатстване; данните ще бъдат сравнени към третата година на изпълнение на договора и преди датата на
последното плащане – при подаване на заявката за последното плащане:
ДА

НЕ

Стопанството съответства на съществуващите стандарти на Общността
Младият фермер е включил в бизнес плана си постигане на стандартите чрез кандидатстване по мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства“
_____________________________________________________
Дата ..............................

Име, подпис и печат на кандидата .....................

1
Средният списъчен брой на наетите по трудово правоотношение за един месец се изчислява чрез сумирането на списъчния брой на персонала за всеки календарен ден от месеца (включително празничните
и почивните дни), като полученият брой се разделя на броя на календарните дни през отчетния месец (30
или 31 или за февруари 28 или 29 дни).“
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§ 32. Приложение № 3 към чл. 17, ал. 1 се
изменя така:
„Приложение № 3
към чл. 17, ал. 1
ДОКУМЕНТИ, НЕОБХОДИМИ ПРИ
К АНДИДАТСТВАНЕ
1. Заявление за подпомагане, включително
формата за наблюдение и оценка на проектите
(по образец).
2. Бизнес план (по образец).
3. Копие от документ за самоличност на
кандидата.
4. Копие от регистрационна карта по реда
на Наредба № 3 от 1999 г. ведно с актуалните
анкетни карти и анкетни формуляри.
5. Удостоверение за наличие или липса на
изискуеми публични задължения към държавата,
издадено от съответната териториална дирекция
на Националната агенция за приходите (ТД на
НАП) не по-рано от месеца, предхождащ датата
на подаване на заявлението за подпомагане.
6. Сп равка от Н А П за осиг у ряване и ли
неосигуряване на кандидата като земеделски
производител с осигурителния период, когато
има такъв.
7. Удостоверение за настоящ адрес, издадено
от общината/кметството, удостоверяващо местоживеенето на физическото лице на територията
є, издадено не по-рано от месеца, предхождащ
датата на подаване на заявлението за подпомагане.
8. Удостоверение за семейно положение на
кандидата, издадено от съответната община не
по-рано от месеца, предхождащ датата на подаване на заявлението за подпомагане.
9. Свидетелство за съдимост от кандидата – физическо лице, или физическото лице, което
представлява едноличен търговец, издадено не
по-рано от един месец преди предоставянето му
(в случай че според свидетелството за съдимост
лицето е осъждано, е необходимо да представи
релевантни документи, показващи естеството
на присъдата).
10. Копие от документ за собственост на земя
и/или земеделска земя и/или копие от вписан
в службата по вписванията към съответния
районен съд договор за наем, и/или копие от
вписан в службата по вписванията към съответния районен съд и регистриран в съответната
общинска служба на МЗХ договор за аренда, с
минимален срок 5 години, като е допустимо не
повече от 14 месеца от срока да е изтекъл към
датата на подаване на заявлението за подпомагане. Документите се придружават с копие от
скица на имота.
11. Копие от документ за собственост на
земя и/или земеделска земя, и/или копие на
договор за наем (включително, ако е вписан в
службата по вписванията към съответния районен съд), и/или копие от вписан в службата
по вписванията към съответния районен съд и
регистриран в съответната общинска служба на
МЗХ договор за аренда, които са предоставени
за временно ползване с договор за наем и/или
аренда на трети лица преди датата на подаване
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на заявлението за подпомагане. (Документите
се изискват само за земята, която кандидатът
не обработва или е предоставил на трети лица
за обработка.)
12. Копие от документ за собственост на
животновъден обект и/или копие от вписан
в службата по вписванията към съответния
районен съд договор за наем на животновъден
обект. Срокът на сключените договори за наем
трябва да бъде не по-малко от 5 години, като
е допустимо не повече от 14 месеца от срока
да е изтекъл към датата на подаване на заявлението за подпомагане (в случай че кандидатът
отглежда животни).
13. Коп ие/я о т ве т ери нарномед и ц и нск и
паспорт/и на наличните животни (в слу чай
че кандидатът отглежда животни, за които се
изисква по националното законодателство).
14. Разпечатка от ВетИС (ветеринарно-информационната система по чл. 3, ал. 1 на Наредба
№ 61 от 2006 г. за условията и реда за идентификация на животните, регистрация на живот
новъдните обекти и достъпа до базата данни за
идентифицираните животни и регистрираните
обекти (ДВ, бр. 47 от 2006 г.) за наличните в
обекта животни, подписана от официалния ветеринарен лекар, контролиращ животновъдния
обект, не по-рано от един месец преди датата
на подаване на заявлението за подпомагане (в
случай че кандидатът отглежда видове животни,
които трябва да се регистрират във ВетИС),
или
опис на животните, заверен от официален
ветеринарен лекар не по-рано от един месец
преди датата на подаване на заявлението за
подпомагане (в случай че кандидатът отглежда
видове животни, които не трябва да се регистрират във ВетИС).
15. Копие от диплома за завършено образование в областта на селското стопанство и/или
копие от удостоверение за завършен курс на
обучение с продължителност 150 часа в областта
на селското стопанство, и/или такъв по мярка
„Професиона лно обу чение, информац ионни
дейности и разпространение на научни знания“
от ПРСР (документът НЕ е задължителен при
подаване на заявлението за подпомагане, при
условие че кандидатът е поел ангажимент в
бизнес плана да премине обучение за покриване на съответното изискване и да представи
документа при заявката за плащане на втората
сума от финансовата помощ).
16. Копие от становище на областната дирекция по безопасност на храните, че земеделското
стопанство и дейността му отговарят на изискванията в областта на хигиената и хуманното
отношение към животните и ветеринарните
изисквания (в случай че кандидатът отглежда
животни, като документът не е задължителен
при подаване на заявлението за подпомагане,
при условие че кандидатът е поел ангажимент
в бизнес плана да извърши нужните дейности и
инвестиции за покриване на съответните изисквания и да представи документите при заявката за
плащане на втората сума от финансовата помощ).
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17. Копие от становище на областната дирекция по безопасност на храните, че земеделското
стопанство и дейността му отговарят на изискванията на Закона за защита на растенията
(в случай че кандидатът отглежда растителни
земеделски култури, като документът не е задължителен при подаване на заявлението за
подпомагане, при условие че кандидатът е поел
ангажимент в бизнес плана да извърши нужните
дейности и инвестиции за покриване на съответните изисквания и да представи документите
при заявката за плащане на втората сума от
финансовата помощ).
18. Писмена обосновка, придружена с мотивирани писмени доказателства за причините
за разликата в заявената по Схемата за единно
плащане на площ (СЕПП), необлагодетелствани
райони и/или Агроекологични плащания (АЕП)
площ и площта, заявена по тази наредба (само
в случай че кандидатът има подадено заявление
по СЕПП, необлагодетелствани райони и/или
Агроекологични плащания (АЕП) и има разлика
в заявените площи по трите схеми над 3 %).
19. Разрешение за производство на посевен
и посадъчен материал, издадено от Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация
и семеконтрол, и удостоверение за вписване в
регистъра на Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол (в случай
на създаване на разсадник).
20. Декларация за нередности.
21. Декларация относно обстоятелства по
чл. 93, параграф 1, чл. 94 и чл. 96, параграф 2,
буква „а“ от Регламент (ЕО, ЕВРАТОМ) № 1605/
2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно финансовия регламент, приложим към общия бюджет
на Европейските общности.

ВЕСТНИК

БРОЙ 60

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОКУМЕНТИ, НЕОБХОДИМИ ПРИ К АНДИДАТСТВАНЕ(*)
1. Копие от диплома за завършено средно
или висше образование в областта на селското
стопанство, ветеринарната медицина и/или икономическо образование със земеделска насоченост и/или копие от удостоверение за завършен
курс на обучение с продължителност 150 часа в
областта на селското стопанство по мярка „Професионално обучение, информационни дейности
и разпространение на научни знания“ от ПРСР.
2. Копие от договор за контрол по смисъла
на чл. 18, ал. 3 от Закона за прилагане на Общите организации на пазарите на земеделски
продукти на Европейския съюз (ЗПООПЗПЕС)
с контролиращо лице, получило разрешение от
министъра на земеделието и храните за осъществяване на контрол за спазване правилата
на биологичното производство по реда на чл. 19
и 20 ЗПООПЗПЕС, заедно със:
– копие от сертификационно писмо от контролиращото лице, удостоверяващо, че е проведена
най-малко първа инспекция,
или
– копие от сертификат от контролиращо лице,
удостоверяващ, че ползвателят на помощта е
производител на продукт/и, сертифициран/и
като биологични.
3. Декларация за участие по мярка 214 „Агроекологични плащания“ от Програмата за развитие на селските райони 2007 – 2013 г. съгласно
приложение № 2, точка VIII.2.
(*) Забележка. В случай че желаете да получите
точки за проекта, с който кандидатствате!“
§ 33. В приложение № 4 към чл. 24, ал. 1 и
чл. 26, ал. 2 се правят следните изменения:
1. В т. 1 думите „включително формата за
наблюдение и оценка на проектите“ се заличават.
2. В т. 11 числото „3000“ се заменя с „5000“.

§ 34. Приложение № 6 към чл. 28, ал. 1
се изменя така:
„Приложение № 6
към чл. 28, ал. 1

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2007 – 2013 Г.
МЯРК А 112 „СЪЗДАВАНЕ НА СТОПАНСТВА НА МЛАДИ ФЕРМЕРИ“
ДО
ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР
НА ДЪРЖ АВЕН ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ“ –
РАЗПЛАЩАТЕЛНА АГЕНЦИЯ
ИСК АНЕ ЗА ПРОМЯНА
Вх. №…../ ……201…г.
(попълва се служебно)
от
……………………………………………………………….....................................................................……………………………………………......
(трите имена на ползвателя на помощта)
УРН:_ _/_ _/_ _/_ _/_ _/_ _/_ _/_ _/_ _/_ _/_ _/_ _/
№: на договора _ _/_ _/_ _/_ _/_ _/_ _/_ _/_ _/_ _/_ _/_ _/
Дата на сключване на договора .........…………………….
Относно: Искане за промяна във:
 срок за изпълнение на договора;
 индикация за кандидатстване с проект по мярка 121, мярка 122, мярка 123 и/или мярка 311 от ПРСР;
 заложените в бизнес плана избираеми основни дейности, инвестиции и цели.

БРОЙ 60

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 2 3

УВАЖ АЕМИ ГОСПОДИН/ГОСПОЖО ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР,
Във връзка с чл. 28, ал. 1 от Наредба № 9 от 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Създаване на стопанства на млади фермери“ моля, да ми
бъде разрешено да извърша следните промени на:
 срок за изпълнение на договора;
 индикация за кандидатстване с проект по мярка 121, мярка 122, мярка 123 и/или мярка 311
от ПРСР;
 индикация за кандидатстване с проект по мярка 121;
 индикация за кандидатстване с проект по мярка 122;
 индикация за кандидатстване с проект по мярка 123;
 индикация за кандидатстване с проект по мярка 311;
 основните дейности, инвестиции и цели за развитие на стопанството до избраната година
за проверка на бизнес плана:
І. Специфични измерими цели и основни дейности:
 без промяна (не се попълва таблицата по-долу, ако се отбележи тази възможност);
 следните промени (попълва се само за годините, за които има промени):
Таблица. Специфични измерими цели и основни дейности
Индикация

û /ü

към периода към края на
на проверка петата гоизпълнениедина
то на бизнес
плана

№

Вид

А

Б

В

В

1.

Увеличаване икономическия размер на земеделското стопанство минимум с 4,5 ИЕ.

ü



2.

Достигане на съответствие със стандартите на Общността по отношение на ветеринарните и фитосанитарните изисквания, хуманното
отношение към животните, опазването компонентите на околната
среда, хигиената, безопасността и условията на труд.



3.

Увеличаване обработваемата земеделска площ на земеделското стопанство.





4.

Създаване, презасаждане и възстановяване на трайни насаждения,
ягодоплодни и лозя, включително винени.





5.

Подобряване на сградния фонд чрез закупуване на сгради, извършване на строителство, реконструкция и/или ремонт на сгради, пряко
свързани с дейността на стопанството.





6.

Подобряване механизацията на стопанството чрез закупуване на селскостопанска техника, машини, съоръжения и оборудване за нуждите
на земеделското стопанство.





7.

Увеличаване броя на животните в стопанството.





8.

Придобиване на професионална квалификация в областта на земеделието.



9.

Завършване на курс, включващ обучение по основни проблеми по
опазване компонентите на околната среда в земеделския сектор или
участие в информационна дейност относно тези проблеми.



10. Преминаване към биологично производство.



Забележка. Основни цели № 1 и № 9 са задължителни за всички бенефициенти.

ІІ. Инвестиции в дълготрайни материални и нематериални активи:
 без промяна (не се попълва таблицата по-долу, ако се отбележи тази възможност);
 следните промени (попълва се само за годините, за които има промени):
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Таблица. Описание на всички инвестиции в дълготрайни материални и нематериални активи
преди промяната.

№

Инвестиция, вид
(изброяват се посочените
в бизнес плана инвестиции
до годината за проверка на
неговото изпълнение)

Инвестицията
е част от: А1;
А2; А3; А4; А5
(отбелязва се
правилното)

Брой

Ед. цена,
лв.

Обща
стойност,
лв.

Обща
стойност,
евро

А

Б

В

Г

Д

Е

Ж

Общо:

0,00

Година ……………

Таблица. Описание на всички инвестиции в дълготрайни материални и нематериални активи след
промяната.

№

Инвестиция, вид
(изброяват се посочените
в бизнес плана инвестиции
до годината за проверка на
неговото изпълнение)

А

Б

Инвестицията е
част от: А1; А2;
А3; А4; А5
(отбелязва се
правилното)

Брой

В
Г
Година ……………

Ед. цена,
лв.

Обща
стойност,
лв.

Обща
стойност,
евро

Д

Е

Ж

Общо:

0,00

Забележка.
Бизнес планът показва, че най-малко 5000 евро от първото получено плащане и най-малко 2000 евро
от второто получено плащане ще бъдат инвестирани за една или повече от описаните по-долу дейности
за нуждите на земеделското стопанство:
А1. закупуване на движими дълготрайни материални активи (машини, съоръжения, оборудване или
специализирани транспортни средства);
А2. закупуване, строителство, модернизиране на недвижими дълготрайни материални активи;
А3. закупуване на селскостопански животни;
А4. закупуване на земя за земеделска дейност;
А5. създаване, презасаждане и възстановяване на трайни насаждения (вкл. винени лозя).

ІІІ. Срокът на сключения договор:
 без промяна (не се попълва таблицата по-долу, ако се отбележи тази възможност);
 следните промени:
 3-тата година от сключване на договора;
 4-тата година от сключване на договора.
Декларирам, че в годината, избрана за проверка изпълнението на бизнес плана, икономическият
размер на стопанството ми ще бъде ……… ИЕ, което е с ……. ИЕ повече спрямо първоначалния ми
икономически размер.
Предлаганите промени са в съответствие с изискванията и условията по чл. 7, ал. 1 и 2, чл. 12а,
ал. 6, чл. 13, ал. 2 и 3 и чл. 14 на Наредба № 9 от 2008 г.
Мотивите за исканата промяна са следните:
1.
…………………………………………….......................................................................…………………………………………………….
2.
……………………………………………………………......................................................................…………………………………….
3.
…………………………………………………………….......................................................................…………………………………….
С уважение,

……………….……………………………………………………….“
(име и подпис)
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§ 35. Приложение № 7 към чл. 28, ал. 2 се изменя така:
„Приложение № 7
към чл. 28, ал. 2
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2007 – 2013 Г.
МЯРК А 112 „СЪЗДАВАНЕ НА СТОПАНСТВА НА МЛАДИ ФЕРМЕРИ“
ДО
ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР
НА ДЪРЖ АВЕН ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ“ –
РАЗПЛАЩАТЕЛНА АГЕНЦИЯ
УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО
Вх. №…../ ……201…г.
(попълва се служебно)
от
……………………………………………………………………………………...............................................................................……………………
(трите имена на ползвателя на помощта)
УРН:_ _/_ _/_ _/_ _/_ _/_ _/_ _/_ _/_ _/_ _/_ _/_ _/
№: на договора _ _/_ _/_ _/_ _/_ _/_ _/_ _/_ _/_ _/_ _/_ _/
Дата на сключване на договора .........…………………….
Относно: Уведомление за промяна:
 отглеждани животни;
 основни култури (вкл. естествени ливади и под угар).
УВАЖ АЕМИ ГОСПОДИН/ГОСПОЖО ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР,
Във връзка с чл. 28, ал. 2 от Наредба № 9 от 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Създаване на стопанства на млади фермери“ Ви уведомявам
за извършване на следните промени във:
І. Отглежданите земеделски култури:
 без промяна (не се попълва таблицата по-долу, ако се отбележи тази възможност);
 следните промени (попълват се само годините, за които има промени):
Таблица 1
№

Площ за съответната година преди промяната

Основна култура
(вкл. естествени
ливади и под угар)

I година
20…/20…

II година
20…/20…

III година
20…/20…

IV година
20…/20…

V година
20…/20…

вид

дка

дка

дка

дка

дка

Общо площ, дка
Таблица 2
№

Площ за съответната година след промяната

Основна култура
(вкл. естествени
ливади и под угар)

I година
20…/20…

II година
20…/20…

III година
20…/20…

IV година
20…/20…

V година
20…/20…

вид

дка

дка

дка

дка

дка

Общо площ, дка
Забележки:
– Първата година е годината, през която е сключен договорът за отпускане на финансова помощ.
– Площта на отглежданите гъби се отбелязва в м 2 .

ІІ. Отглежданите животни:
 без промяна (не се попълва таблицата по-долу, ако се отбележи тази възможност);
 следните промени (попълва се само за годините, за които има промени):
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Таблица 3
№

Животни преди
промяната

I година
20…/20…

II година
20…/20…

III година
20…/20…

IV година
20…/20…

V година
20…/20…

вид

бр.

бр.

бр.

бр.

бр.

Животни
след промяната

I година
20…/20…

II година
20…/20…

III година
20…/20…

IV година
20…/20…

V година
20…/20…

вид

бр.

бр.

бр.

бр.

бр.

Таблица 4
№

Забележки:
– Първата година е годината, която започва да тече след сключването на договора за отпускане на
финансова помощ.
– Количеството на отглежданите калифорнийски червеи и охлюви се отбелязва в м 2 .

Декларирам, че в годината, избрана за проверка изпълнението на бизнес плана, икономическият
размер на стопанството ми ще бъде ……… ИЕ, което е с ……. ИЕ повече спрямо първоначалния ми
икономически размер.
Предлаганите промени са в съответствие с изискванията и условията по чл. 7, ал. 1 и 2, чл. 12а,
ал. 6, чл. 13, ал. 2 и 3 и чл. 14 на Наредба № 9 от 2008 г.
Мотивите за исканата промяна са следните:
1.
……………………………………………………………………………………………………
2.
……………………………………………………………………………………………………
3.
……………………………………………………………………………………………………
С уважение,
………………………………….....................................................................…………………….
(име и подпис)“

§ 36. Създава се приложение № 8 към чл. 30а:
„Приложение № 8
към чл. 30а
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2007 – 2013 Г.
МЯРК А 112 „СЪЗДАВАНЕ НА СТОПАНСТВА НА МЛАДИ ФЕРМЕРИ“
ДО
ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР
НА ДЪРЖ АВЕН ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ“ –
РАЗПЛАЩАТЕЛНА АГЕНЦИЯ
УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО
Вх. №…../ ……201…г.
(попълва се служебно)
от
…………………………………………………………………………………….............................................................................……………………,
(трите имена на ползвателя на помощта)
представляван от ………………………………………………………………………..................................................................……………
(трите имена на упълномощеното лице)
ЕГН:_ _/_ _/_ _/_ _/_ _/_ _/_ _/_ _/_ _/_ _/, упълномощен с пълномощно № ……...........................……………………...
УРН:_ _/_ _/_ _/_ _/_ _/_ _/_ _/_ _/_ _/_ _/_ _/_ _/
№: на договора _ _/_ _/_ _/_ _/_ _/_ _/_ _/_ _/_ _/_ _/_ _/
Дата на сключване на договора …………………..........…
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Относно: Уведомление за поддържане икономическия размер на стопанството, не по-малък от
този, за който е получено второто плащане, и за инвестиране на най-малко левовата равностойност
на 2000 евро от второто получено плащане за една или повече от дейностите, описани в договора за
финансова помощ с ДФЗ за нуждите на земеделското стопанство.
УВАЖ АЕМИ ГОСПОДИН/ГОСПОЖО ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР,
Във връзка с чл. 30а от Наредба № 9 от 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Създаване на стопанства на млади фермери“ Ви уведомявам, че
земеделското ми стопанство включва:
І. Отглежданите земеделски култури:
№

Площ за съответната година

Основна култура
(вкл. естествени
ливади и под угар)

IV година
20…/20…

V година
20…/20…

вид

дка

дка

Общо площ, дка
Забележка. Площта на отглежданите гъби се отбелязва в м 2 .

ІІ. Отглежданите животни:
№

Животни

IV година
20…/20…

V година
20…/20…

вид

бр.

бр.

Общо:
Забележка. Количеството на отглежданите калифорнийски червеи и охлюви се отбелязва в м 2 .

ІІІ. Описание на инвестициите в дълготрайни материални и нематериални активи на най-малко
левовата равностойност на 2000 евро:
№

Вид инвестиция/
дейност

Цена без ДДС в лв.

Цена с ДДС в лв.

Данъчна оценка в лв.

Общо в лв.:
Декларирам, че земеделското ми стопанство има икономически размер не по-малък от този,
за който съм получил/а второ плащане. Икономическият размер на стопанството ми е ……… ИЕ.
Инвестирал/а съм ………… лв., което се равнява на …………… евро в горепосочените дейности.
Прилагам следните документи:
ОБЩИ ДОКУМЕНТИ:
1. Копие от регистрационна карта по реда на Наредба № 3 от 1999 г. заедно с актуалните анкетни
карти и анкетни формуляри.



2. Копие/я от паспорт/и на наличните животни (в случай че кандидатът отглежда животни, за които
се изисква по националното законодателство).



3. Разпечатка от ВетИС (ветеринарно-информационната система по чл. 3, ал. 1 на Наредба № 61 от
2006 г. за условията и реда за идентификация на животните, регистрация на животновъдните обекти
и достъпа до базата данни за идентифицираните животни и регистрираните обекти (ДВ, бр. 47 от
2006 г.) за наличните в обекта животни, подписана от официалния ветеринарен лекар, контролиращ
животновъдния обект, не по-рано от един месец преди датата на подаване на заявката за второ
плащане (в случай че кандидатът отглежда видове животни, които трябва да се регистрират във
ВетИС) или опис на животните, заверен от официален ветеринарен лекар не по-рано от един месец
преди датата на настоящото уведомително писмо (в случай че кандидатът отглежда видове животни,
които не трябва да се регистрират във ВетИС).
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4. Първични счетоводни документи (например фактури), доказващи извършените разходи на обща
стойност най-малко левовата равностойност на 2000 евро.



5. Платежен документ, прикрепен към всяка фактура (платежно нареждане), който да доказва плащане
по банков път от страна на ползвателя.



6. Банково извлечение от деня на извършване на плащането, доказващо плащане от страна на
ползвателя.



В СЛУЧАЙ НА ЗАКУПУВАНЕ НА ЗЕМЯ:
1. Копие от документ за собственост на земя и/или земеделска земя и/или копие от вписан в службата
по вписванията към съответния районен съд договор за наем, и/или копие от вписан в службата
по вписване към съответния районен съд и регистриран в съответната общинска служба на МЗХ
договор за аренда с минимален срок 3 години от датата на подаване на заявката за плащането ведно
с копие от скица на имота (изисква се за закупените и/или наетите или арендуваните обработваеми
земеделски площи след сключване на договора за отпускане на финансовата помощ по чл. 21, ал. 2).



2. Удостоверение за данъчна оценка на новозакупената земя към датата на закупуване, включена при
определяне на минималната стойност на инвестицията (в случай на закупуване на земя).



В СЛУЧАЙ НА ПОДОБРЯВАНЕ НА СГРАДНИЯ ФОНД ЧРЕЗ СТРОИТЕЛСТВО, ПОКУПК А,
РЕКОНСТРУКЦИЯ И/ИЛИ РЕМОНТ НА СГРАДИ, ПРЯКО СВЪРЗАНИ С ДЕЙНОСТТА НА СТОПАНСТВОТО:
1. Разрешение за ползване на строеж, протокол образец 16 (съгласно Наредба № 3 от 2003 г. за
съставяне на актове и протоколи по време на строителството (ДВ, бр. 72 от 2003 г.) – в зависимост
от характера на инвестицията.



2. Разрешително за въвеждане в експлоатация, протокол образец 15 (съгласно Наредба № 3 от
2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството) – в зависимост от характера
на инвестицията.



3. Копие от документ за собственост на новозакупени сгради – в зависимост от характера на
инвестицията.



4. Удостоверение за данъчна оценка на новозакупени сгради към датата на закупуване, включена при
определяне на минималната стойност на инвестицията – в зависимост от характера на инвестицията.



5. Обобщен приемно-предавателен протокол за предаване на строежа от строителя на инвеститора – в
зависимост от характера на инвестицията.



В СЛУЧАЙ НА ПОДОБРЯВАНЕ МЕХАНИЗАЦИЯТА НА СТОПАНСТВОТО ЧРЕЗ ЗАКУПУВАНЕ НА СЕЛСКОСТОПАНСК А ТЕХНИК А, МАШИНИ, СЪОРЪЖЕНИЯ И ОБОРУДВАНЕ ЗА
НУЖДИТЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКОТО СТОПАНСТВО:
1. Договор за покупка на селскостопанска техника, машини, съоръжения и оборудване.



2. Приемно-предавателен протокол.



3. Свидетелство за регистрация на земеделска и горска техника или на моторно превозно средство
(в случаите, когато се изисква съгласно действащата нормативна уредба).



4. Протокол образец 17 за проведена 72-часова проба на машините при експлоатационни условия
(в случаите, когато се изисква съгласно действащата нормативна уредба).



С уважение,

………………………………………………........................................................................................…….
(име и подпис)“
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§ 37. Създава се приложение № 9 към
чл. 30а:
„Приложение № 9
към чл. 30а
ДОКУМЕНТИ, НЕОБХОДИМИ ПРИ ДЕК ЛАРИ РА Н Е Н А И Н ВЕС Т И Ц И И Т Е ЗА Н А ЙМ А Л КО Л Е В ОВ А Т А РА В НО С Т ОЙ НО С Т
Н А 20 0 0 ЕВРО ОТ ВТОРОТО ПОЛ У ЧЕНО
ПЛАЩ АНЕ(*)
Общи документи:
1. Копие от регистрационна карта по реда
на Наредба № 3 от 1999 г. заедно с актуалните
анкетни карти и анкетни формуляри.
2. Копие/я от паспорт/и на наличните животни (в случай че кандидатът отглежда животни,
за които се изисква по националното законодателство).
3. Разпечатка от ВетИС (ветеринарно-информационната система по чл. 3, ал. 1 на Наредба
№ 61 от 2006 г. за условията и реда за идентификация на животните, регистрация на живот
новъдните обекти и достъпа до базата данни за
идентифицираните животни и регистрираните
обекти (ДВ, бр. 47 от 2006 г.) за наличните в
обекта животни, подписана от официалния ветеринарен лекар, контролиращ животновъдния
обект, не по-рано от един месец преди датата на
подаване на заявката за второ плащане (в случай
че кандидатът отглежда видове животни, които
трябва да се регистрират във ВетИС) или опис
на животните, заверен от официален ветеринарен
лекар не по-рано от един месец преди датата на
настоящото уведомително писмо (в случай че
кандидатът отглежда видове животни, които не
трябва да се регистрират във ВетИС).
4. Първични счетоводни документи (например
фактури), доказващи извършените разходи на
обща стойност най-малко левовата равностойност на 2000 евро.
5. Платежен документ, прикрепен към всяка
фактура (платежно нареждане), който да доказва
плащане по банков път от страна на ползвателя.
6. Банково извлечение от деня на извършване
на плащането, доказващо плащане от страна на
ползвателя.
В случай на закупуване на земя:
1. Копие от документ за собственост на земя
и/или земеделска земя и/или копие от вписан в
службата по вписванията към съответния районен
съд договор за наем, и/или копие от вписан в
службата по вписване към съответния районен
съд и регистриран в съответната общинска
служба на МЗХ договор за аренда с минимален
срок 3 години от датата на подаване на заявката
за плащането ведно с копие от скица на имота
(изисква се за закупените и/или наетите или
арендуваните обработваеми земеделски площи
след сключване на договора за отпускане на
финансовата помощ по чл. 21, ал. 2).
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2. Удостоверение за данъчна оценка на новозакупената земя към датата на закупуване, включена
при определяне на минималната стойност на
инвестицията (в случай на закупуване на земя).
В случай на подобряване на сградния фонд
чрез строителство, покупка, реконструкция и/или
ремонт на сгради, пряко свързани с дейността
на стопанството:
1. Разрешение за ползване на строеж, протокол
образец 16 (съгласно Наредба № 3 от 2003 г. за
съставяне на актове и протоколи по време на
строителството (ДВ, бр. 72 от 2003 г.) – в зависимост от характера на инвестицията.
2. Разрешително за въвеждане в експлоатация, протокол образец 15 (съгласно Наредба № 3
от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи
по време на строителството) – в зависимост от
характера на инвестицията.
3. Копие от документ за собственост на новозакупени сгради – в зависимост от характера
на инвестицията.
4. Удостоверение за данъчна оценка на новозакупени сгради към датата на закупуване,
вк лючена п ри оп редел яне на минима лната
стойност на инвестицията – в зависимост от
характера на инвестицията.
5. Обобщен приемно-предавателен протокол за предаване на строежа от строителя на
инвеститора – в зависимост от характера на
инвестицията.
В случай на подобряване механизацията на
стопанството чрез закупуване на селскостопанска
техника, машини, съоръжения и оборудване за
нуждите на земеделското стопанство:
1. Договор за покупка на селскостопанска
техника, машини, съоръжения и оборудване.
2. Приемно-предавателен протокол.
3. Свидетелство за регистрация на земеделска и горска техника или на моторно превозно
средство (в случаите, когато се изисква съгласно
действащата нормативна уредба).
4. Протокол образец 17 за проведена 72-часова проба на машините при експлоатационни
условия (в случаите, когато се изисква съгласно
действащата нормативна уредба).
(*)Забележка. Прилагат се тези документи,
които са свързани със и доказват инвестицията.“

Преходни и заключителни разпоредби
§ 38. Наредбата влиза в сила от датата на
обнародването є в „Държавен вестник“.
§ 39. За заявления за подпомагане, подадени преди влизане в сила на тази наредба,
се прилагат правилата и условията, които
са действали преди влизане в сила на тази
наредба.

7327

За министър:
Цветан Димитров
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Наредба за изменение и допълнение на На
редба № 22 от 2008 г. за условията и реда
за предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ по мярка „Първоначално залесяване на
неземеделски земи“ от Програмата за развитие
на селските райони за периода 2007 – 2013 г.
(обн., ДВ, бр. 67 от 2008 г.; изм., бр. 24 от
2009 г., бр. 50 от 2010 г., бр. 5 и 105 от 2011 г.)
§ 1. В чл. 4 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В т. 1 след думата „горите“ се добавя „и
подзаконовите нормативни актове за неговото
прилагане“.
2. Точки 7 и 8 се отменят.
§ 2. В чл. 7, ал. 3 след думата „общините“
се поставя запетая и се добавя „държавните
горски стопанства и държавните ловни стопанства“.
§ 3. В чл. 11, ал. 3 след думата „помощ“
се добавя „за ползватели на помощта общини
и не по-късно от шест месеца от датата на
сключване на договора за отпускане на финансовата помощ за ползватели на помощта
по чл. 13, ал. 1, т. 1 и 3“.
§ 4. В чл. 13, ал. 4 думите „чл. 14, ал. 4 и
5 от Закона за обществените поръчки (ЗОП)
и чл. 1, ал. 4 от Наредбата за възлагане на
малки обществени поръчки (НВМОП) (ДВ,
бр. 84 от 2004 г.)“ се заменят с „чл. 14а, ал. 3 и
4 от Закона за обществените поръчки (ЗОП)“.
§ 5. В чл. 17 се правят следните изменения:
1. В ал. 2 думите „преди не повече от една
година от датата на подаване на заявлението
за подпомагане“ се заменят с „не по-рано от
1 януари 2007 г.“.
2. В ал. 7 думите „чл. 14, ал. 4 и 5 ЗОП или
чл. 1, ал. 4 НВМОП“ се заменят с „чл. 14а,
ал. 3 и 4 ЗОП“.
3. В ал. 9 думите „чл. 14, ал. 4 и 5 ЗОП или
чл. 1, ал. 4 НВМОП“ се заменят с „чл. 14а,
ал. 3 и 4 ЗОП“, а думите „или НВМОП“ се
заличават.
4. В ал. 10 думите „чл. 14, ал. 4 и 5 ЗОП
или чл. 1, ал. 4 НВМОП“ се заменят с „чл. 14а,
ал. 3 и 4 ЗОП“, a след думата „разхода“ се
добавя „може да“.
§ 6. В чл. 22, ал. 1 думите „до четири“ се
заменят с „от подаването на заявлението за
подпомагане до два“.
§ 7. В чл. 33, ал. 1 думите „до четири“ се
заменя с „от подаването на заявлението за
подпомагане до два“.
§ 8. В чл. 36 се правят следните изменения:
1. В ал. 2 се правят следните изменения:
а) в т. 1 думите „чл. 14, ал. 4 и 5 ЗОП или
чл. 1, ал. 4 НВМОП“ се заменят с „чл. 14а,
ал. 3 и 4 ЗОП“;
б) точка 2 се изменя така:
„2. датата на получаване от ползвателя на
финансова помощ на уведомително писмо с
решението за съгласуване/отказ за съгласуване
на последната по време процедура за избор
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на изпълнител по проекта за получатели на
финансова помощ, които се явяват възложители по чл. 7 и чл. 14а, ал. 3 и 4 ЗОП.“
2. В ал. 4 думите „чл. 14, ал. 4 и 5 ЗОП или
чл. 1, ал. 4 НВМОП“ се заменят с „чл. 14а,
ал. 3 и 4 ЗОП“, а думите „или по НВМОП“
се заличават.
3. Алинеи 5 и 6 се изменят така:
„(5) Разплащателната агенция осъществява
предварителна проверка и последващ контрол
върху процедури за обществени поръчки съгласно утвърдени от изпълнителния директор
на РА процедури за предварителни проверки
и последващ контрол.
(6) Разплащателната агенция осъществява
предварителните проверки по ал. 5 в срок
до 20 дни от получаването на списъка на
планираните обществени поръчки, който е
по образец, утвърден от изпълнителния директор на РА.“
4. Алинея 8 се изменя така:
„(8) Срокът по ал. 6 и 7 спира да тече,
когато е изпратено писмо за отстраняване на
нередовност на документите или непълнота
или неяснота на заявените данни и посочените
факти по ал. 6 или 7.“
§ 9. В чл. 41, ал. 2 думите „или НВМОП“
се заличават.
§ 10. В т. 39 от § 1 от допълнителните
разпоредби изреченията „Броят на отглежданията през годината е за: 1 год. – 3 пъти;
2 год. – 3 пъти; 3 год. – 2 пъти; 4 год. – 2
пъти; 5 год. – 2 пъти. За интензивните култури (тополи, чинар, бяла акация и др.) – от
3 до 5 отглеждания годишно до склопяване
на културите.“ се заличават.
§ 11. В таблица „Общи документи“ от раздел
„Приложени документи“ от приложение № 4
към чл. 21, ал. 1 се правят следните изменения:
1. В т. 10 думите „чл. 14, ал. 4 и 5 ЗОП или
чл. 1, ал. 4 НВМОП“ се заменят с „чл. 14а,
ал. 3 и 4 ЗОП“.
2. В т. 11 думите „чл. 14, ал. 4 и 5 ЗОП или
чл. 1, ал. 4 НВМОП“ се заменят с „чл. 14а,
ал. 3 и 4 ЗОП“.
3. В т. 12 думите „или НВМОП“ се заличават, а думите в скобите „чл. 14, ал. 4 и 5
ЗОП и/или чл. 1, ал. 4 НВМОП“ се заменят
с „чл. 14а, ал. 3 и 4 ЗОП“.
4. В т. 13 думите „чл. 14, ал. 4 и 5 ЗОП и/или
чл. 1, ал. 4 НВМОП“ се заменят с „чл. 14а,
ал. 3 и 4 ЗОП“.
§ 12. В раздел I „Общи документи“ от
приложение № 5 към чл. 21, ал. 1 се правят
следните изменения:
1. В т. 12 думите „чл. 14, ал. 4 и 5 ЗОП или
чл. 1, ал. 4 НВМОП“ се заменят с „чл. 14а,
ал. 3 и 4 ЗОП“.
2. В т. 13 думите „чл. 14, ал. 4 и 5 ЗОП или
чл. 1, ал. 4 НВМОП“ се заменят с „чл. 14а,
ал. 3 и 4 ЗОП“.
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3. В т. 14 думите „или НВМОП“ се заличават, а думите в скобите „чл. 14, ал. 4 и 5
ЗОП и/или чл. 1, ал. 4 НВМОП“ се заменят
с „чл. 14а, ал. 3 и 4 ЗОП“.
4. В т. 15 думите „чл. 14, ал. 4 и 5 ЗОП
и/или чл. 1, ал. 4 НВМОП“ се заменят с
„чл. 14а, ал. 3 и 4 ЗОП“.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 13. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
§ 14. За подадените заявления за подпомагане преди влизане в сила на тази наредба не
се прилагат § 3 и § 5 по отношение на т. 1.
§ 15. (1) Ползватели на помощта със сключени договори за отпускане на финансова
помощ преди влизане в сила на тази наредба,
които не са открили процедура/и по чл. 14,
ал. 4 и 5 ЗОП или чл. 1, ал. 4 от Наредбата
за възлагане на малки обществени поръчки
(НВМОП) (ДВ, бр. 84 от 2004 г.) до влизането
в сила на § 125 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение
и допълнение на Закона за обществените
поръчки (ДВ, бр. 93 от 2011 г.), и съгласно
стойностите, предвидени в чл. 14а, ал. 3 и 4
ЗОП, не са длъжни да провеждат процедурите,
предвидени в ЗОП, могат да поискат промяна
в договора за отпускане на финансова помощ.
(2) Ползвателите на помощта, сключили
допълнително споразумение по ал. 1, представят в РА заверено копие от всеки договор
за услуга, работа или доставка – обект на
инвестицията (с определени марка, модел,
цена в левове или евро, срок и описан ДДС),
след неговото сключване. Доставчиците или
изпълнителите по договора трябва да отговарят на изискванията по чл. 17, ал. 5 и да
са независими спрямо кандидата съгласно
т. 17 от § 1 от допълнителните разпоредби
на наредбата.
§ 16. За подадени заявления за подпомагане до влизане в сила на тази наредба, по
които не е сключен договор за отпускане на
финансова помощ, и съгласно стойностите,
предвидени в чл. 14а, ал. 3 и 4 ЗОП, кандидатите не са длъжни да провеждат процедурите,
предвидени в ЗОП, РА извършва преценка на
обосноваността на разходите чрез оценяваща
комисия, определена по реда на чл. 17, ал. 4, и
след сключването на договора за отпускане на
финансовата помощ ползвателят на помощта
представя документите по § 15, ал. 2.
§ 17. Предварителният контрол по чл. 19,
ал. 2, т. 22 ЗОП се осъществява по реда на
§ 122 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение
на Закона за обществените поръчки.
§ 18. За проектите със сключени договори
през 2011 г. и до 16 май 2012 г., по които не е
заявено авансово плащане, срокът по чл. 11,
ал. 3 е до 15 ноември 2012 г.
За министър:
Цветан Димитров
7302
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Наредба за изменение и допълнение на На
редба № 23 от 2008 г. за условията и реда
за предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ по мярка „Професионално обучение,
информационни дейности и разпространение
на научни знания“ по Програмата за развитие
на селските райони за периода 2007 – 2013 г.
(обн., ДВ, бр. 69 от 2008 г.; изм., бр. 56 от
2010 г. и бр. 5 от 2011 г.)
§ 1. В чл. 17 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Общата продължителност на всички
дейности по един проект не може да надхвърля 24 месеца.“
2. Алинея 2 се отменя.
§ 2. В чл. 42 се създават ал. 4, 5 и 6:
„(4) Алинея 2, т. 3 не се прилага за искания
за увеличение размера на договорената финансова помощ по заявления за подпомагане,
подадени преди 1.12.2010 г., със стойността
на разходите за невъзстановим данък върху
добавената стойност.
(5) Алинея 4 се прилага и за бенефициенти, които не са посочили в заявленията за
подпомагане разход за невъзстановим данък
върху добавената стойност. Ползвателят на
помощта може да подаде искане, като прилага
към него таблица 3 към приложение № 1 от
сключения договор за отпускане на финансова
помощ с посочени разходи за данък върху
добавената стойност.
(6) Исканията по ал. 4 и 5 се подават в
срок до 30.09.2012 г., като за тях се прилагат
правилата на ал. 3.“
За министър:
Цветан Димитров
7303

Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ 9 от 2011 г. за специфичните изисквания
към безопасността и качеството на храните,
предлагани в детските заведения и училищата
(ДВ, бр. 73 от 2011 г.)
§ 1. В наименованието на наредбата накрая се поставя запетая и се добавя „както
и към храни, предлагани при организирани
мероприятия за деца и ученици“.
§ 2. В чл. 1, ал. 1 накрая се поставя запетая
и се добавя „както и към храни, предлагани
при организирани мероприятия за деца и
ученици“.
§ 3. Параграф 1 от допълнителната разпоредба се изменя така:
„§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. „Детски заведения“ са детски ясли,
детски градини, обединени детски заведения,
домове за медико-социални грижи за деца на
възраст 0 – 3 години, домове за деца, лишени от родителска грижа, от 3 до 18 години,
домове за деца с умствена изостаналост и
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домове за деца с физически уврежедания,
центрове за настаняване от семеен тип, социално-педагогически интернати, възпитателни
училища – интернати, преходно жилище за
деца от 14 до 18 години, звено „Майка и бебе“,
дневен център за деца на улицата, дневен
център за деца с увреждания, звено „Спешен
прием“ към център за обществена подкрепа,
кризисен център.
2. „Организирани мероприятия за деца и
ученици“ са мероприятия, организирани от
детски заведения и училища.“
За министър:
Цветан Димитров
7304

БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА
Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ 26 от 2009 г. за финансовите институции
(обн., ДВ, бр. 36 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 58
от 2010 г.)
§ 1. В чл. 2 се създава ал. 3:
„(3) Изискването за регистрация не се
отнася за финансовите институции, чиято
основна дейност е сключване на сделки по
чл. 3, ал. 1, т. 1 или 3 със свързани лица.“
§ 2. Създава се чл. 2а:
„Освобождаване от регистрация
Чл. 2а. Финансовите институции, чиято
дейност по чл. 3, ал. 1 ЗКИ се извършва със
средства, предоставени за изпълнение на
целеви проекти и програми на Европейския
съюз, могат да бъдат освободени от задължението за вписване в регистъра въз основа на
писмено заявление и документи, доказващи
наличието на условията за освобождаване.
Поду правителят на БНБ, ръководещ управление „Банков надзор“, преценява основателността на искането и издава съгласие за
освобождаване или отказ.“
§ 3. В чл. 3 се правят следните допълнения:
1. В ал. 2, т. 4 след думите „на управление,
адрес“ се добавя „за кореспонденция, управляващите и представляващите финансовата
институция лица, както“.
2. В ал. 3 след думата „актуализира“ се
добавя „посредством единна автоматизирана
система“.
§ 4. В чл. 4, ал. 3 се правят следните допълнения:
1. След д у мата „под д ържа“ се добавя
„собствен“.
2. Създава се изречение второ: „Размерът
на собствения капитал се установява съгласно
отчетите по чл. 15, ал. 1, т. 1.“
§ 5. В чл. 6 се правят следните изменения
и допълнения:
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1. В ал. 1 се създава изречение второ:
„Документите за регистрация се представят
на хартиен носител, а регистрационният формуляр и информацията по чл. 6, ал. 3, т. 2,
ал. 4, т. 2 и ал. 5, т. 7 – и в електронен вид.“
2. В ал. 2:
а) в основния текст след думата „фирмата“ се поставя запетая и се добавя „единен
идентификационен код (ЕИК)“;
б) в т. 4 накрая се поставя запетая и се
добавя „броят и относителният дял на притежаваните от тях акции/дялове в капитала
на заявителя“;
в) точка 5 се изменя така:
„5. списък на акционерите/съдружниците,
които притежават пряко или косвено квалифицирано дялово участие в капитала на
заявителя;“
г) точка 6 се изменя така:
„6. списък на управителите (членовете на
управителните органи) на дружеството;“
д) в т. 8 накрая се поставя запетая и се
добавя „ал. 1“.
3. В ал. 3, т. 4 след думата „завършено“ се
добавя „висше“.
4. В ал. 5:
а) точка 1 се изменя така:
„1. удостоверение за актуално състояние;“
б) в т. 3 цифрата „2“ се заменя с „две“, а
след думата „години“ се добавя „дейност“.
5. В ал. 6, т. 1 буква „в“ се отменя.
§ 6. В чл. 7 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 накрая се поставя запетая и се
добавя „за което издава удостоверение“.
2. Алинея 2 се отменя.
3. Създава се ал. 4:
„(4) При пром яна на обстоятелствата,
включени в удостоверението, по искане на
заявителя се издава ново удостоверение, след
като е приключена процедурата по чл. 10 за
уведомяване за промяната.“
§ 7. В чл. 8, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова т. 5:
„5. произходът на средствата, с които са
направени вноски в капитала, не е ясен и
законен;“.
2. Досегашната т. 5 става т. 6.
§ 8. В чл. 9 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 3:
а) точка 3 се изменя така:
„3. регистрацията и промените по нея са
извършени въз основа на данни и документи,
които съдържат непълна, противоречива или
невярна информация;“
б) точка 5 се изменя така:
„5. не изпълнява свои задължения, свързани
с Централния кредитен регистър;“
в) създават се т. 7 и 8:
„7. не изпълнява изискванията на чл. 4, ал. 3
и в определения от БНБ срок нарушението
не е отстранено;
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8. при извършване на проверки по чл. 16 не
предоставя исканите документи и не оказва
съдействие на органите на БНБ.“
2. Алинея 5 се изменя така:
„(5) В случай на заличаване от регистъра
по ал. 3 лицето връща издаденото удостоверение в едномесечен срок от заличаването. То
може да подаде ново заявление за вписване
не по-рано от 6 месеца от заличаването му
от регистъра.“
§ 9. Член 10 се изменя така:
„Уведомяване за промени след вписване в
регистъра
Чл. 10. (1) Финансовата институция уведомява в 15-дневен срок БНБ за всяка промяна в дейностите по чл. 3, ал. 1 ЗКИ, в
информацията и документите, представени
във връзка с вписването в регистъра, като
прилага и заверени копия от документите,
удостоверяващи промяната.
(2) Регист рационни ят форм ул яр и въпросниците – декларации за управляващите
и представляващите, съответно за лицата,
притежаващи квалифицирано дялово участие,
съдържащи нови обстоятелства, се представят
само в електронен вид. Уведомяването се
счита за приключено след одобряване от БНБ
на актуализираната информация, въведена
от финансовата институция в електронните
формуляри посредством единната автоматизирана система.“
§ 10. В чл. 12 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2 след думата „банката“ се поставя
тире.
2. В ал. 6 в изречение първо думата „страната“ се заменя с „държавата“ и след нея се
поставя тире.
§ 11. В чл. 13 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 след думите „по чл. 3, ал. 1,
т. 2 и 3 ЗКИ“ се поставя запетая и се добавя
„изчислен по който и да е от двата начина
по ал. 2,“.
2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) За новоучредено дружество и за дружество, което за първи път възнамерява да
извършва дейностите по чл. 3, ал. 2 ЗКИ,
съотношението по ал. 2 се изчислява въз
основа на данни от финансовите отчети по
чл. 15 след първите два тримесечни отчетни
периода, следващи датата на регистрация в
БНБ като финансова институция.“
3. В ал. 5 думите „6 месеца“ се заменят с
„една година“.
§ 12. В чл. 14, ал. 1 т. 2 се изменя така:
„2. ефективни процедури за организация
и управление по видове дейност;“.
§ 13. В чл. 15 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
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„(1) Всяка финансова институция изготвя
и представя в БНБ тримесечни и годишни
финансови отчети по форма и съдържание,
определени от БНБ, до 20-о число на месеца,
следващ отчетния период.“
2. Създава се нова ал. 2:
„(2) Финансовите институции, които подлежат на задължителен независим финансов
одит, представят при поискване от БНБ годишен финансов отчет, годишен доклад за
дейността, годишен консолидиран финансов
отчет и годишен консолидиран доклад за
дейност та, изготвени съгласно Закона за
счетоводството.“
3. Досегашните ал. 2 и 3 стават съответно
ал. 3 и 4.
§ 14. Член 17 се изменя така:
„Такси
Чл. 17. Българската народна банка събира
такса за административните разходи, свързани
с разглеждането на заявленията:
1. за вписване в регистъра – 3000 лв.;
2. за издаване на удостоверение по чл. 25,
ал. 2 ЗКИ – 1500 лв.“
§ 15. Създава се допълнителна разпоредба
с нов § 1:
„Допълнителна разпоредба
§ 1. (1) Документите и сведенията, които
се изискват по реда на тази наредба, в случай
че са издадени на чужд език, се представят в
БНБ с превод на български език, извършен от
лице, сключило по установения ред договор
за преводи с Министерството на външните
работи. При несъответствие между текстовете
за верни се приемат данните в българския
превод.
(2) При първоначална регистрация и промени формулярите се попълват на български
език, а в електронен вид се подписват с електронен подпис съгласно Закона за електронния
документ и електронния подпис.“
§ 16. В преходните и заключителните разпоредби досегашният § 1 става § 1а.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 17. Вписаните в регистъра на Българската
народна банка по чл. 3, ал. 2 от Закона за
кредитните институции финансови институции, чийто собствен капитал не отговаря на
изискванията на чл. 4, ал. 3, са длъжни в срок
до 31 декември 2012 г. да приведат собствения
си капитал в съответствие с разпоредбите на
тази наредба.
§ 18. Тази наредба се издава на основание
чл. 3а, ал. 3 и § 13 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за кредитните
институции и е приета с Решение № 60 от
24 юли 2012 г. на Управителния съвет на
Българската народна банка.
Управител:
Иван Искров
7331
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ВЕСТНИК

БРОЙ 60

НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
ЗАПОВЕД № РД-46-622
от 2 август 2012 г.
На основание чл. 18а, ал. 1 от Правилника за
прилагане на Закона за възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд във
връзка с чл. 13б от Закона за възстановяване на
собствеността върху горите и земите от горския
фонд въз основа на одобрен протокол от директора
на Областна дирекция „Земеделие“ – гр. Перник,
по чл. 18а, ал. 4 от Правилника за прилагане на
Закона за възстановяване на собствеността върху
горите и земите от горския фонд и Заповед № РД09-478 от 1.06.2010 г. на министъра на земеделието
и храните за упълномощаване на зам.-министъра
на земеделието и храните – Светлана Боянова,
нареждам да се преработи частично влязлата
в сила карта на възстановената собственост на
землището на с. Непразненци, община Брезник,
област Перник, за имот № 038009 с площ на
преработката 0,015 дка.
Заповедта да се доведе до знанието на директора
на Областна дирекция „Земеделие“ – гр. Перник,
и началника на Общинската служба по земеделие – гр. Брезник, за сведение и изпълнение.
Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на главния директор на Главна дирекция
„Земеделие и поземлени отношения“.
Заповедта подлежи на обжалване по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.
За министър:
Св. Боянова
7492
ЗАПОВЕД № РД-46-623
от 2 август 2012 г.
На основание чл. 18а, ал. 1 от Правилника за
прилагане на Закона за възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд във
връзка с чл. 13б от Закона за възстановяване на
собствеността върху горите и земите от горския
фонд въз основа на одобрен протокол от директора
на Областна дирекция „Земеделие“ – гр. Перник,
по чл. 18а, ал. 4 от Правилника за прилагане на
Закона за възстановяване на собствеността върху
горите и земите от горския фонд и Заповед № РД09-478 от 1.06.2010 г. на министъра на земеделието
и храните за упълномощаване на зам.-министъра
на земеделието и храните – Светлана Боянова,
нареждам да се преработи частично влязлата
в сила карта на възстановената собственост на
землището на с. Гигинци, община Брезник, област
Перник, за имоти с № 172011, 172012 и 172015 с
обща площ на преработката 6,500 дка.

Заповедта да се доведе до знанието на директора
на Областна дирекция „Земеделие“ – гр. Перник,
и началника на Общинската служба по земеделие – гр. Брезник, за сведение и изпълнение.
Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на главния директор на Главна дирекция
„Земеделие и поземлени отношения“.
Заповедта подлежи на обжалване по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.

7493

За министър:
Св. Боянова

ЗАПОВЕД № РД-46-624
от 2 август 2012 г.
На основание чл. 17, а л. 8 от Закона за
собствеността и ползуването на земеделските
земи във връзка с одобрен протокол по чл. 26,
ал. 11 от Правилника за прилагане на Закона
за собствеността и ползването на земеделските
земи от директора на Областна дирекция „Земеделие“ – гр. Перник, и Заповед № РД-09-478
от 1.06.2010 г. на министъра на земеделието и
храните за упълномощаване на зам.-министъра
на земеделието и храните – Светлана Боянова,
нареждам да се преработи частично влязлата
в сила карта на възстановената собственост за
землището на с. Непразненци, община Брезник,
област Перник, за имоти с № 027009, 027011, 027012,
027013 и 027014 с площ за преработка 3,701 дка.
Заповедта да се доведе до знанието на директора
на Областна дирекция „Земеделие“ – гр. Перник,
и началника на Общинската служба по земеделие – гр. Брезник, за сведение и изпълнение.
Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на главния директор на Главна дирекция
„Земеделие и поземлени отношения“.
Заповедта подлежи на обжалване по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.

7494

За министър:
Св. Боянова

ЗАПОВЕД № РД-46-625
от 2 август 2012 г.
На основание чл. 17, ал. 8 от Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи
във връзка с одобрен протокол по чл. 26, ал. 11
от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи
от директора на Областна дирекция „Земеделие“ – гр. Перник, и Заповед № РД-09-478 от
1.06.2010 г. на министъра на земеделието и храните
за упълномощаване на зам.-министъра на земеделието и храните – Светлана Боянова, нареждам
да се преработи частично влязлата в сила карта
на възстановената собственост за землището на
с. Гигинци, община Брезник, област Перник, за
имоти с № 046016, 046017, 046015, 046014, 046013,
046012, 046009, 064002, 116005, 116004, 115007,
115004, 115001, 112009, 112008, 112007, 096002,
095004, 094002, 093002, 063003, 046001, 046031,
051001, 062002, 062003, 063001, 064001, 092001 и
112003 с площ за преработка 23,091 дка.

БРОЙ 60

ДЪРЖАВЕН

Заповедта да се доведе до знанието на директора
на Областна дирекция „Земеделие“ – гр. Перник,
и началника на Общинската служба по земеделие – гр. Брезник, за сведение и изпълнение.
Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на главния директор на Главна дирекция
„Земеделие и поземлени отношения“.
Заповедта подлежи на обжалване по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.

7495

За министър:
Св. Боянова

МИНИСТЕРСТВО
НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ
И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
ЗАПОВЕД № РД-02-14-1889
от 26 юли 2012 г.
Във връзка с нарасналите обществени изисквания и нуждата от сигурно електроснабдяване на
потребителите в курортите и населените места в
района Бургас – Варна, писма на „НЕК“ – ЕАД,
П„Трафоелект роинвест“ с вх. № АУ-14-20 от
17.01.2012 г., АУ-14-20 от 19.03.2012 г. и АУ-14-20 от
21.03.2012 г. на основание чл. 129, ал. 3 във връзка
с чл. 110, ал. 1, т. 5 и чл. 128, ал. 2, 5, 6 и 12 от
Закона за устройство на територията (ЗУТ), т. 2
от Решение № 35 от 20.01.2011 г. на Министерския
съвет, с което енергиен линеен обект електропровод ВЛ 110 kV п/ст „Айтос“ – п/ст „Слънчев
бряг-запад“ с трасе, преминаващо на територията
на общините Несебър, Айтос, Бургас и Поморие,
област Бургас, е обявен за обект с национално
значение, т. 2 от Решение № 771 от 21.10.2011 г.
на МС, с което енергийният обект е определен
за национален обект, разрешение № АУ-14-20 от
22.08.2011 г. за изработване на окончателен проект за подробен устройствен план – парцеларен
план (ПУП – ПП) на енергийния линеен обект
ВЛ 110 kV от п/ст „Айтос“ до нова п/ст „Слънчев
бряг-запад“ от МРРБ, писмо изх. № 26-00-2936
от 21.09.2011 г. от Министерството на околната
среда и водите (МОСВ), Решение № БС-247-ПР
от 9.11.2009 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС от РИ – Бургас,
към МОСВ, Решение № КЗЗ-9 от 28.06.2011 г.
за промяна предназначението на земеделски
земи за неземеделски нужди и утвърждаване на
площадки и трасета за проектиране на обекти в
земеделски земи на Комисията за земеделските
земи към МЗХ, Решение № КЗЗ-09 от 11.05.2012 г.
за утвърждаване на площадки за проектиране на
стъпките на стълбовете на Комисията за земеделските земи към МЗХ, съгласуване № 26-00-1329
от 30.09.2011 г. с Министерството на културата
и писмо № 0401-253 от 3.10.2011 г. от НИНКН,
Решение № РД-49-256 от 10.07.2012 г. за предварително съгласуване за учредяване на безсрочен
сервитут върху поземлени имоти в горски територии – частна държавна собственост, на министъра на земеделието и храните, Решение № 165
от 31.05.2012 г. от протокол № 8 от 31.05.2012 г.
на Общинския съвет – гр. Поморие, за предва-
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рително съгласуване за учредяване на правото
на ползване на строеж и на безсрочен сервитут в
поземлени имоти в горски територии – общинска
собственост, здравно заключение изх. № 94-Г-09
от 25.01.2011 г. от РИОКОЗ – Бургас, към Министерството на здравеопазването, писмо изх.
№ 66-Бс-85 от 11.04.2011 г. от Агенция „Пътна
инфраструктура“, писмо изх. № 312 от 20.01.2011 г.
от „Водоснабдяване и канализация“ – ЕАД, Бургас, писмо рег. № БТГ-24-00-178 от 28.01.2011 г.
от „Булгартрансгаз“ – ЕАД, писма изх. № 334 от
21.04.2009 г., 99 от 9.02.2011 г. и 48-4 от 20.01.2011 г.
от „Виваком“ – „БТК“ – АД, писма изх. № 0406
от 8.02.2011 г. и 0406А от 8.02.2011 г. от Нефтена
компания „Лукойл България“, писма изх. № 9902
от 18.02.2011 г., 1001.362983 от 20.01.2011 г. и
37041 от 31.01.2011 г. от „ЕВН България Електроразпределение“ – АД, писма изх. № РД-144,
РД-143, РД-142, РД-141, РД-140, РД-139, РД-138,
РД-137 и РД-134 от 24.02.2011 г. от „Напоителни
системи“ – ЕАД, клон Бургас, и съгласуване от
„Напоителни системи“ – ЕАД, клон Черно море, с
писмо изх. № 79 от 13.01.2012 г., писмо изх. № 2600-258 от 26.01.2011 г. от Басейнова дирекция за
управление на водите в Черноморски район към
МОСВ, съгласувателно писмо изх. № ОИ-Пр-03-64
от 19.01.2011 г. от „Овергаз Изток“ – АД, съгласувателни писма от жп секция Бургас № 231 от
26.01.2011 г. и 6692 от 29.12.2010 г., положителни
становища от Регионално поделение „Енергосекция“ – Пловдив (№ 2984 от 12.12.2011 г.), секция
„Сигнализация и телекомуникации“ – Пловдив
(№ 3990 от 20.12.2011 г.), ДП „НКЖИ“ (№ ЖИ1533 от 24.01.2012 г.), Заповед № 12-01-12-2 от
8.02.2012 г. на ИА „Железопътна администрация“,
Заповед № РД-08-80 от 16.02.2012 г. на министъра
на транспорта, информационните технологии и
съобщенията за разрешаване пресичането на жп
линия Пловдив – Бургас на км 262+906, съобщаване за изработения проект на ПУП – ПП чрез
обявления в „Държавен вестник“, без постъпили
жалби, удостоверено с акт от 8.11.2011 г. – Община Несебър, удостоверение № 92-00-1079 от
15.11.2011 г. – Община Поморие, удостоверение
№ 4306 от 14.12.2011 г. – Община Айтос, и акт
от 27.12.2011 г. – Община Бу ргас, протоколи
от обществените обсъж дания, проведени на
2.11.2011 г. в гр. Айтос, на 2.11.2011 г. в КК Слънчев
бряг – община Несебър, на 3.11.2011 г. в гр. Бургас
и на 3.11.2011 г. в гр. Поморие, Решение № 25
от протокол № 3 от 21.12.2011 г. на Общинския
съвет – Айтос, Решение № 106 от протокол № 5
от 20.02.2012 г. на Общинския съвет – Несебър,
Решение № 77 от протокол № 6 от 21.02.2012 г. на
Общинския съвет – Поморие, Решение по т. 16
от протокол № 6 от 31.01.2012 г. на Общинския
съвет – Бургас, протокол на Националния експертен съвет по устройство на територията при
МРРБ № УТП-01-02-11 от 6.04.2012 г. и Заповед
№ РД-02-14-495 от 1.03.2012 г. (т. 14) на министъра
на регионалното развитие и благоустройството,
одобрявам подробен устройствен план – парцеларен план за електропровод „ВЛ 110 kV п/ст
„Айтос“ – п/ст „Слънчев бряг-запад“ с трасе,
преминаващо на територията на общините Не-
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себър, Айтос, Бургас и Поморие, област Бургас,
съгласно приетата и одобрена графична част,
неразделна част от тази заповед.
Разпореждам предварително изпълнение на
заповедта на основание чл. 60, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс за защита на
особено важни държавни и обществени интереси.
Мотиви:
„ВЛ 110 kV п/ст „Айтос“ – п/ст „Слънчев брягзапад“ ще помогне за осигуряване на качествено
и надеждно електрозахранване на потребителите в
област Бургас и съседните области. Интензивното
развитие на курортните комплекси в областта е
свързано с нарастване на сезонното потребление
на електрическа енергия и претоварване на мрежата. Съществува реална опасност от нарушаване на електроснабдяването на значителен брой
потребители през туристическия сезон, и дори
развитие на каскадна авария. Бързото изграждане
на новия електропровод ще допринесе за:
· повишаване сигурността на захранване на
курортите и населените места в района
Бургас – Варна;
· подобряване сигурността на захранване на
гр. Бургас и „Лукойл Нефтохим“ – Бургас,
при ремонтни схеми и аварии в мрежа
400 kV;
· овладяване на напреженията в мрежа 110 kV
в района при ремонтни и аварийни схеми;
· подобряване оперативност та на мрежа
110 kV и улесняване изпълнението на ремонтната програма;
· намаляване загубите в електропреносната
мрежа.
Предварителното изпълнение може да се обжалва пред Административния съд – София-град,
в 3-дневен срок от съобщаването му в „Държавен
вестник“ чрез МРРБ.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ във връзка
с чл. 132, ал. 1 и 2 от Административнопроцесуалния кодекс заповедта подлежи на обжалване
пред А дминистративния съд – София-град, в
14-дневен срок от обнародването є чрез МРРБ.

7488

За министър:
Д. Симидчиев

23. – Българската народна банка на основание чл. 35 от Закона за БНБ обявява въз основа
на приетата от Управителния съвет на БНБ с
Решение № 149 от 16.12.2004 г. методика основен
лихвен процент (проста годишна лихва) в размер
0,08 на сто считано от 1 август 2012 г.
7489
88. – Министърът на икономиката, енергети
ката и туризма обявява, че на основание постъпило
заявление за проучване на подземни богатства
и във връзка с чл. 39, ал. 1, т. 3 от Закона за
подземните богатства открива производство по
предоставяне на разрешение за търсене и проучване на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 2
от Закона за подземните богатства – неметални
полезни изкопаеми – индустриални минерали, в
площ „Дребошака“, разположена на територията
на община Чирпан, област Стара Загора, със следните координати в координатна система 1970 г.:

ВЕСТНИК
№

БРОЙ 60
X [m]

Y [m]

1.

4599291

9419149

2.

4599267

9420192

3.

4598727

9419972

4.

4598722

9419629

5.
4599014
9419133
7289
89. – Министърът на икономиката, енергети
ката и туризма обявява, че на основание постъпило
заявление за проучване на подземни богатства
и във връзка с чл. 39, ал. 1, т. 3 от Закона за
подземните богатства открива производство по
предоставяне на разрешение за търсене и проучване на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 1
от Закона за подземните богатства – метални
полезни изкопаеми – подземни богатства, в площ
„Далила“, разположена на територията на област
Бургас, със следните координати в координатна
система 1970 г.:
№

Y[m]

Х[m]

1.

4619900.60

9569895.40

2.

4619600.60

9570911.60

3.

4618791.80

9570993.10

4.

4616570.20

9577522.30

5.

4610628.90

9577581.80

6.

4609790.50

9571759.90

7.

4615331.80

9567021.30

8.
4616926.58
9566902.60
7290
90. – Министърът на икономиката, енергети
ката и туризма обявява, че на основание постъпило
заявление за проучване на подземни богатства
и във връзка с чл. 39, ал. 1, т. 3 от Закона за
подземните богатства открива производство по
предоставяне на разрешение за търсене и проучване на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 2
от Закона за подземните богатства – неметални
полезни изкопаеми – индустриални минерали,
в площ „Ружица“, разположена на територията
на община Плевен, област Плевен, със следните
координати в координатна система 1970 г.:
№

Y[m]

Х[m]

1.

4731326

8621368

2.

4731789

8629568

3.

4728805

8630994

4.

4726158

8630583

5.

4725735

8620679

6.

4729780

8623048

7.

4729200

8624940

8.

4728098

8625027

9.
7291

4728069

8622249
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92. – Министърът на икономиката, енергетика
та и туризма обявява, че на основание постъпило
заявление за проучване на подземни богатства и във
връзка с чл. 39, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните
богатства открива производство по предоставяне
на разрешение за търсене и проучване на подземни
богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства – строителни материали, в площ
„Вълчата поляна“, разположена на територията на
община Попово, област Търговище, със следните
координати в координатна система 1970 г.:

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 3 7

№

X [m]

Y [m]

24.

4686626.80

9479407.90

25.

4686613.70

9479374.60

26.

4686588.90

9479349.60

27.

4686565.90

9479346.70

28.

4686509.71

9479326.50

29.

4686500.50

9479316.70

30.

4686494.71

9479309.50
9479303.10

№

X [m]

Y [m]

31.

4686490.80

1.

4706500

9488870

32.

4686506.10

9479302.70

2.

4706500

9489870

33.

4686521.30

9479305.40

3.

4705500

9489870

34.

4686534.00

9479307.10

35.

4686546.60

9479309.90

36.

4686567.90

9479313.40

37.

4686578.21

9479313.60

38.

4686586.71

9479309.60

4.
4705500
9488870
7292
93. – Министърът на икономиката, енер
гетиката и туризма обявява, че на основание
постъпило заявление за проучване на подземни
богатства и във връзка с чл. 39, ал. 1, т. 3 от Закона
за подземните богатства открива производство
по предоставяне на разрешение за проучване на
подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона
за подземните богатства – скалнооблицовъчни
материали, в площ „Слави“, разположена в землището на с. Зайчаре, община Сливен, област
Сливен, и описана със следните координати в
координатна система 1970 г:
№

X [m]

Y [m]

1.

4686703.10

9478944.40

2.

4686807.90

9478999.50

3.

4686843.70

9479059.80

4.

4687145.00

9479624.00

5.

4686910.00

9479962.00

6.

4686797.20

9480002.50

7.

4686667.10

9479897.90

8.

4686548.00

9479750.00

9.

4686540.50

9479615.00

10.

4686553.50

9479607.30

11.

4686563.21

9479598.40

12.

4686570.60

9479594.50

13.

4686538.00

9479575.40

14.

4686565.60

9479565.90

15.

4686587.30

9479553.90

16.

4686615.50

9479566.70

17.

4686647.90

9479553.20

18.

4686667.20

9479539.80

19.

4686669.20

9479525.00

20.

4686645.10

9479497.40

21.

4686614.80

9479471.10

22.

4686649.60

9479434.90

23.

4686645.40

9479422.00

39.

4686596.10

9479303.00

40.

4686611.00

9479290.10

41.

4686618.30

9479284.50

42.

4686624.30

9479277.00

43.

4686628.40

9479267.70

44.

4686632.30

9479250.90

45.

4686631.30

9479241.00

46.

4686631.21

9479234.00

47.

4686628.00

9479224.60

48.

4686625.60

9479215.80

49.

4686617.80

9479205.30

50.

4686612.60

9479197.20

51.

4686601.71

9479186.00

52.

4686590.50

9479176.20

53.

4686572.71

9479154.90

54.

4686563.60

9479145.50

55.

4686556.10

9479136.50

56.

4686537.21

9479111.40

57.

4686529.60

9479100.60

58.

4686523.60

9479091.10

59.

4686516.10

9479081.00

60.

4686500.17

9479062.70

61.

4686513.21

9479042.90

62.

4686507.21

9479030.30

63.

4686500.50

9479018.20

64.

4686486.50

9478997.20

65.

4686481.80

9478986.10

66.

4686481.30

9478974.60

67.

4686480.21

9478962.20

68.
7293

4686480.90

9478952.30
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185. – Националната агенция за приходите,
Териториална дирекция – Пловдив, ИРМ – Стара
Загора, на основание чл. 253 ДОПК с постановление за възлагане на недвижим имот изх.
№ 93606/2003/000149 от 27.06.2012 г. възлага на
Ивайло Динков Иванов, адрес за кореспонденция:
Стара Загора, ул. Св. Богородица 81, ет. 5, ап. 14,
следния недвижим имот: сграда с фуражомелка
със ЗП 166,20 кв. м, намираща се в с. Мъдрец
(стопански двор), община Гълъбово, УПИ VIII360, кв. 66 (държавна собственост) по плана на
с. Мъдрец, при граници и съседи на имота: от
север – улица, граничеща с УПИ IX-360, кв.
68, и УПИ Х-360, кв. 68; от изток – улица; от
юг – улица, граничеща с УПИ III-360, кв. 69, и
от запад – УПИ VII-360, кв. 66, за сумата 8102 лв.
7385
187. – Националната агенция за приходите,
Териториална дирекция – Пловдив, ИРМ – Стара
Загора, на основание чл. 253 ДОПК с постановление за възлагане на недвижим имот изх.
№ 93606/2003/000151 от 28.06.2012 г. възлага на
Петър Милчев Борисов, адрес за кореспонденция:
с. Мъдрец, ул. Славянска 87, община Гълъбово,
област Стара Загора, следния недвижим имот:
сграда телчарник за малки телета със ЗП 573,30
кв. м, намираща се в с. Мъдрец (стопански двор),
община Гълъбово, УПИ III-360, кв. 68 (държавна
собственост) по плана на с. Мъдрец, при граници
и съседи на имота: от север – улица, граничеща
с УПИ IV-360, кв. 67; от изток – УПИ IV-360, кв.
68; от юг – улица, граничеща с УПИ IV-360, кв.
66, и УПИ II-360, кв. 66; от запад – УПИ II-360,
кв. 68, за сумата 24 000 лв.
7386
189. – Националната агенция за приходите,
Териториална дирекция – Пловдив, ИРМ – Стара
Загора, на основание чл. 253 ДОПК с постановление за възлагане на недвижим имот изх.
№ 93606/2003/000158 от 4.07.2012 г. възлага на
Иван Милчев Борисов, адрес за кореспонденция:
с. Мъдрец, ул. Славянска 87, община Гълъбово,
област Стара Загора, следния недвижим имот:
сграда фуражна кухня с бетонов навес със ЗП
на сградата 142,80 кв. м и на навеса 285,60 кв.
м, намираща се в с. Мъдрец (стопански двор),
община Гълъбово, УПИ II-360, кв. 67 (държавна
собственост), по плана на с. Мъдрец, при граници
и съседи на имота: от изток – УПИ III-360, кв.
67; от юг – улица, граничеща с УПИ I-360, кв.
68, и УПИ VIII-360, кв. 67; от запад – УПИ I-360,
кв. 67, за сумата 26 000 лв.
7387
1. – Военномедицинската академия, София, на
основание ЗРАСРБ и Заповед № 741 от 30.07.2012 г.
на началника на академията обявява конкурси
за заемане на академични длъжности от военнослужещи в „МБАЛ“ – София, към ВМА,
както следва: 1. за щатно осигурена академична
длъжност „Професор“ в Клиниката по физикална
и рехабилитационна медицина на „МБАЛ“ – София, към Военномедицинската академия по
научната специалност 03.01.58. „Физиотерапия,
курортология и рехабилитация“, област на вис
ше образование 7. „Здравеопазване и спорт“,
професионално направление 7.1. „Медицина“;

ВЕСТНИК

БРОЙ 60

2. за щатно осигурена академична длъжност
„Професор“ в клиника „Инфекциозни, паразитни и тропически болести“ на „МБАЛ“ – София,
към Военномедицинската академия по научната
специалност 03.01.33. „Инфекциозни болести“,
област на висше образование 7. „Здравеопазване
и спорт“, професионално направление 7.1. „Медицина“. Срок за подаване на документите – 2
месеца от датата на обнародването в „Държавен
вестник“. Изискванията към участниците в конкурсите и необходимите документи ще бъдат
публикувани на уебсайта на ВМА: www.vma.bg.
За повече информация: Учебно-научен отдел: тел.
9225309, 9225130.
7490
2. – Военномедицинската академия, София,
на основание ЗРАСРБ и Заповед № OХ-511 от
25.07.2012 г. на министъра на отбраната обявява
конкурс за заемане на академичнa длъжност
от военнослужeщ в „МБАЛ“ – София, за щатно
осигурена академична длъжност „Доцент“ в
Научноизследователската лаборатория и микробиология в катедра „Военна епидемиология
и хигиена“ във Военномедицинската академия
по научната специалност 01.06.12 „Микробиология“, научна област 7. „Здравеопазване и спорт“,
професионално направление 7.1. „Медицина“.
Срок за подаване на документите – 2 месеца от
датата на обнародването в „Държавен вестник“.
Изискванията към участниците в конкурсите и
необходимите документи ще бъдат публикувани на уебсайта на ВМА: www.vma.bg. За повече
информация: Учебно-научен отдел: тел. 9225309,
9225130.
7491
12. – Селскостопанската академия – София,
обявява конкурс за прием на докторанти (редовна
и задочна форма на обучение – държавна поръчка)
за учебната 2012/2013 г. в следните институти:
Институт по почвознание, агротехнологии и
защита на растенията, София – 6.1 „Почвознание“ – 5 бр. редовна; „Агрохимия“ – 1 бр. редовна;
„Общо земеделие“ – 3 бр. редовна; „Мелиорации
(вкл. почвена ерозия и борбата с нея)“ – 2 бр. редовна; Растителна защита (вкл. фитопатология,
вирусология, хербология и др.) – 7 бр., редовна;
5.1 Механизация и електрификация на растениевъдството – 1 бр. редовна и 1 бр. задочна;
Механизация и електрификация на животновъдството – 1 бр. редовна; 5.7 Хидромелиоративно
строителство – 1 бр. редовна.
Институт по аграрна икономика, София – 3.8
„Икономика и управление (по отрасли)“ – 2 бр. редовна; 2 бр. задочна; „Организация и управление
на производството (по отрасли)“ – 2 бр. редовна;
2 бр. задочна.
Агробиоинститут, София – 4.3 „Генетика“ –
2 бр. редовна.
Институт по изследване и развитие на храните, Пловдив – 5.12 „Технология на плодовите
и зеленчуковите консерви“ – 6 бр. редовна и
2 бр. задочна.
Институт по криобиология и хранителни технологии, София – 5.12 „Технология на месните и рибните продукти“ – 1 бр. редовна; „Технология на
алкохолните и безалкохолните напитки“ – 2 бр. ре-
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довна; „Технология на биологичноактивните
вещества (вкл. ензими, хормони, белтъчини)“ – 1
бр. редовна и 1 бр. задочна; „Технология на преработката и съхранението на зърното, зърнени
продукти и смесите“ – 1 бр. редовна.
Институт по полски култури, Чирпан – 6.1
„Селекция и семепроизводство на културните
растения“ – 1 бр. редовна; 1 бр. – задочна; Растениевъдство – 1 бр. задочна.
Институт по планинско животновъдство и
земеделие, Троян – 6.1 „Овощарство“ – 1 бр. редовна; „Фуражно производство, ливадарство“ –
1 бр. редовна.
Институт по царевицата, Кнежа – 6.1 „Селекция и семепроизводство на културните растения“ – 1 бр. редовна.
Земеделски институт, Шумен – 6.1 „Селекция
и семепроизводство на културните растения“ – 1
бр. редовна; 6.3 „Говедовъдство и биволовъдство“ – 1 бр. редовна; Развъждане на селскостопанските животни, биология и биотехника на
размножаването – 2 бр. редовна.
Институт по растителни генетчни ресурси,
Садово – 6.1 „Селекция и семепроизводство на
културните растения“ – 4 бр. редовна.
Добруджански земеделски институт, Ген. Тошево – 6.1 „Селекция и семепроизводство на
културните растения“ – 1 бр. редовна; „Общо
земеделие“ – 1 бр. редовна.
Институт по земеделие, Карнобат – 6.1 „Селекция и семепроизводство на културните растения“ – 1 бр. редовна.
Институт по животновъдни науки, Костинброд – 6.3 „Развъждане на селскостопанските
животни, биология и биотехника на размножаването“ – 1 бр. редовна; „Говедовъдство и
биволовъдство“ – 1 бр. редовна; Хранене на
селскостопанските животни и технология на
фуражите – 1 бр. редовна; Овцевъдство и козевъдство – 1 бр. редовна.
Земеделски институт, Стара Загора – 6.3 „Развъждане на селскостопанските животни, биология
и биотехника на размножаването“ – 1 бр. редовна;
„Говедовъдство и биволовъдство“ – 1 бр. редовна;
„Овцевъдство и козевъдство“ – 1 бр. редовна.
Институт по зеленчукови култури, Пловдив – 6.1
„Селекция и семепроизводство на културните
растения“ – 1 бр. редовна.
Необходими документи: заявление; автобиография; диплома за придобита образователно-квалификационна степен „магистър“ с приложението – нотариално заверено копие; удостоверение
за признато висше образование, ако дипломата
е издадена от чуждестранно висше училище;
други документи, удостоверяващи интересите
и постиженията на кандидата в съответната
научна област.
Документите се подават в ЦУ на ССА – София, ул. Суходолска 30, стая № 3, от 9 до 17 ч. За
контакти – тел.: 812-75-60. Срокът за подаване на
документи е 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Такса за кандидатстване – 30 лв.
7403
47. – Университетът по архитектура, строи
телство и геодезия – София, обявява конкурси
за заемане на академични длъжности в област
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на висше образование 5. Технически науки за:
професори по професионално направление 5.7
Архитектура, строителство и геодезия по научна
специалност Строителни конструкции (Стоманобетонни конструкции) към катедра „Масивни
конструкции“ – един със срок 3 месеца; по научна
специалност Строителна механика, съпротивление
на материалите (Съпротивление на материалите)
към катедра „Техническа механика“ – двама със
срок 3 месеца; доцент по професионално направление 5.7 Архитектура, строителство и геодезия
по научна специалност Инженерна хидрология,
хидравлика и водно стопанство (Инженерна хид
рология) към катедра „Хидравлика и хидрология“ – един със срок 2 месеца; в област на висше
образование 2. Хуманитарни науки за: доцент
професионално направление 2.1. Филология по
научна специалност Филология (Български език)
към Департамент по приложна лингвистика и
физическа култура – един със срок 3 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в университета, бул. Хр. Смирненски 1, тел.
963-52-45, вътр. 449, и 866-90-54.
7404
16. – Медицинският университет – София,
Медицински факултет, обявява конкурси за един
доцент и един професор в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт“ по професионално направление 7.1. „Медицина“ и научна
специа лност „А нестезиологи я и интензивно
лечение“ за нуждите на Катедрата по анестезиология и интензивно лечение, един доцент на база
Клиника по анестезиология и интензивно лечение
при УМБАЛ „Александровска“ и един професор
на база УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“, за
Нервно интензивно отделение на Клиниката по
неврология, със срок 2 месеца от обнародването
в „Държавен вестник“. Документи и справки – в
канцеларията на Катедрата по анестезиология и
интензивно лечение, София, бул. П. Славейков
52А, в сградата на СБАЛССЗ „Света Екатерина“,
тел: 02/9230570.
7352
17. – Медицинският университет – София,
Медицински факултет, обявява конкурс за един
професор в област на висше образование 7.
„Здравеопазване и спорт“ по професионално нап
равление 7.1. „Медицина“ и научна специалност
„Ендокринология“ за нуждите на Клиничния
център по ендокринология и геронтология, със
срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Документи и справки – Секретариат
на Клиничен център по ендокринология и геронтология, София 1431, ул. Здраве 2, ет. 10, тел.
02/8956040.
7353
18. – Медицинският университет – София,
Медицински факултет, обявява конкурс за един
професор в област на висше образование 7.
„Здравеопазване и спорт“ по професионално
направление 7.1. „Медицина“ и научна специалност „Имунология“ за нуждите на Катедрата по
клинична лаборатория и клинична имунология на
база Клиника по клинична имунология с банка
за стволови клетки на УМБАЛ „Александровска“
със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
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вестник“. Документи и справки – Катедрата по
клинична лаборатория и клинична имунология,
София 1431, бул. Г. Софийски 1, тел. 02/9230923.
7354
19. – Медицинският университет – София,
Медицински факултет, обявява конкурс за един
доцент в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт“ по професионално направление
7.1. „Медицина“ и научна специалност „Клинична лаборатория“ за нуждите на Катедрата по
клинична лаборатория и клинична имунология
на база Централна клинична лаборатория на
УМБАЛ „Александровска“ със срок 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Документи
и справки – в Катедрата по клинична лаборатория и клинична имунология, София 1431, бул. Г.
Софийски 1, тел. 02/9230923.
7355
20. – Медицинският университет – София,
Медицински факултет, обявява конкурс за един
професор в област на висше образование 7.
„Здравеопазване и спорт“ по професионално
направление 7.1. „Медицина“ и научна специалност „Неврология“ за нуждите на Катедрата по
неврология на база Клиника за нервни болести
при деца – МБАЛНП „Свети Наум“, със срок 2
месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Документи и справки – УМБАЛ „Александровска“, Клиника по нервни болести, бул. Св. Г.
Софийски 1, канцелария на клиниката, от 8 до
16 ч., тел: 02/9230484.
7356
21. – Медицинският университет – София,
Медицински факултет, обявява конкурси за един
доцент и един професор в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт“ по професионално направление 7.1. „Медицина“ и научна
специалност „Урология“ за нуждите на Катедрата
по урология на база Клиника по урология със
срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Документи и справки – в Секретариата
на Катедрата по урология, София 1431, бул. Св.
Г. Софийски 1, тел: 02/9230356.
7357
22. – Медицинският университет – София,
Медицински факултет, обявява конкурси за един
доцент и един професор в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт“ по професионално направление 7.1. „Медицина“ и научна
специалност „Психиатрия“ за нуждите на Катедрата по психиатрия, един доцент на база Клиника
по детска психиатрия „Св. Никола“ – УМБАЛ
„Александровска“, и един професор за Клиника
по психиатрия – УМБАЛ „Александровска“, със
срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Документи и справки – в канцеларията
на Клиниката по психиатрия, София, бул. Св. Г.
Софийски 1, тел: 02/9230479.
7358
23. – Медицинският университет – София,
Медицински факултет, обявява конкурс за един
доцент в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт“ по професионално направление 7.1. „Медицина“ и научна специалност
„Неврохирургия“ за нуждите на Катедрата по
неврохирургия на база МБАЛ „Св. Иван Рилски“
със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
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вестник“. Документи и справки – канцеларията
на Клиниката по неврохирургия, МБАЛ „Св.
Иван Рилски“, София 1431, бул. Акад. И. Гешов
15, тел: 02/9523623.
7359
24. – Медицинският университет – София,
Медицински факултет, обявява конкурси за един
професор и един главен асистент в област на
висше образование 7. „Здравеопазване и спорт“
по професионално направление 7.1. „Медицина“ и
научна специалност „Офталмология“ за нуждите
на Катедрата по офталмология, един професор
на база УМБАЛ „Александровска“ и един главен
асистент на база Очна клиника, УМБАЛ „Александровска“ за Детско очно отделение, със срок 2
месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Документи и справки – Катедрата по офталмология, бул. Св. Г. Софийски 1, тел. 02/9230234,
02/9230661.
7360
25. – Медицинският университет – София,
Медицински факултет, обявява конкурси за двама професори в област на висше образование 7.
„Здравеопазване и спорт“ по професионално нап
равление 7.1. „Медицина“ и научна специалност
„Белодробни болести“ за нуждите на Клиничен
център по белодробни болести, един професор
на база Бронхологично отделение към СБАЛББ
„Св. София“ и един професор за Терапевтична
клиника в База 1 към СБАЛББ „Св. София“, със
срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Документи и справки – в Личен състав
на СБАЛББ „Св. София“, София 1431, бул. Акад.
И. Гешов 19, База 1 на СБАЛББ „Св. София“,
стая 36, тел. 02/8054202.
7361
6. – Югозападният у ниверситет „Неофит
Рилски“ – Благоевград, обявява конкурс за доцент по професионално направление 3.6. Право
(гражданско и семейно право) със срок 2 месеца
от обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в ректората, ет. 1, стая 106, тел. (073) 588
566, 0882 818 566.
7306
7. – Югозападният у ниверситет „Неофит
Рилск и“ – Благоевград, обявява конк у рс за
приемане на редовни и задочни докторанти по
държавна поръчка за учебната 2012/2013 г. в съответствие с Решение № 375 от 11.05.2012 г. на
Министерския съвет (приложение). От 1.09.2012 г.
до 31.10.2012 г. кандидатите подават следните
документи: 1. Заявление до ректора за участие
в конкурса. 2. Автобиография (европейски образец). 3. Ксерокопие на дипломата за завършена
образователно-квалификационна степен „магистър“ и приложението към нея. 4. Удостоверение
за признато висше образование, ако дипломата
е издадена от чуждестранно висше училище. 5.
Мотивационно писмо за участие в конкурса. 6.
Медицинско свидетелство. 7. Други документи,
удостоверяващи интересите и постиженията им
в съответната научна област. 8. Документ за
платена такса за участие в кандидатдокторантския конкурс – 50 лв. – плащането се извършва
в касата на ЮЗУ „Неофит Рилски“ (ректорат,
ет. 2, стая 206). Всички документи се представят
приложени в папка. Документите се приемат в
стая 106, ректорат, тел. 073/588 566.
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Приложение

Предложение за приемане на редовни и задочни докторанти по държавна поръчка в ЮЗУ „Неофит
Рилски“ – Благоевград, за учебната 2012 – 2013 г., утвърдени с Решение № 375 от 11.05.2012 г. на
Министерския съвет
№
по
ред

Шифър

Области на висше образование, професионални направления и докторски програми

Образователна и
научна степен
„доктор“
редовно, бр.

задочно, бр.

3

4

5

1.

Теория на възпитанието и дидактика (Теория на възпитанието)

1

-

2.

Теория на възпитанието и дидактика (Дидактика)

1

-

3.

Теория на възпитанието и дидактика (Интеркултурно
образование)

1

-

4.

Теория на възпитанието и дидактика (Педагогически теории
и технологии за овладяване на математическите дейности
в детската градина)

1

-

5.

Теория на възпитанието и дидактика (Предучилищна
педагогика)

1

1

6.

Теория и методика на физическото възпитание и спортната
тренировка (вкл. Методика на лечебната физкултура)

1

-

7.

Теория и методика на физическото възпитание и спортната тренировка (вкл. Методика на лечебната физкултура)
(Кинезитерапия)

2

-

1

2
1.

Педагогически науки

1.2.

Педагогика

1.3.

Педагогика на обучението по...

1.

Методика на обучението по български език и литература
в началните класове

1

-

2.

Методика на обучението по родинознание и природознание
в началните класове

1

-

3.

Методика на технологичното обучение в средното училище

1

1

4.

Методика на обучението по математика

1

-

5.

Методика на обучението по химия

1

-

Методика на обучението по музика

1

-

1

-

Стара българска литература

1

-

Съвременна българска литература след средата на ХХ век

1

-

Детска литература

1

-

Славянски литератури

1

-

Английска литература

2

-

Американска литература

1

-

Немска литература

1

-

Френска литература

1

-

Общо и сравнително езикознание – съпоставително езикознание (английски език)

2

-

6.
2.

Хуманитарни науки

2.1.

Филология

1.

Теория и история на литературата

2.

Българска литература

3.

4.

Литература на народите на Европа, Америка, Африка,
Азия и Австралия
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4

5

2

-

Руски език

1

-

Чешки език

1

-

Сръбски език или хърватски език

1

-

5.

Български език

6.

Славянски езици

2.2.

ВЕСТНИК

История и археология

1.

Стара история (Тракология)

1

-

2.

Документалистика, архивистика, палеографика

1

-

3.

Нова и най-нова обща история

1

-

4.

Нова и най-нова обща история (Балканска история)

1

-

Средновековна обща история

1

-

2

1

Социология

1

-

Теория и история на културата

2

-

5.
2.3.
1.

Философия
История на философията

3.

Социални, стопански и правни науки

3.1.

Социология, антропология и науки за културата

1.
2.
3.2.

Психология

1.

Педагогическа и възрастова психология

2

-

2.

Психология на труда и професионална психодиагностика

1

-

1

-

3.5.
1.

Обществени комуникации и информационни науки
Обществени комуникации и информационни науки (Приложение на новите информационни технологии в PR)

3.6.

Право

1.

Гражданско и семейно право

1

1

2.

Трудово право и обществено осигуряване

1

1

3.

Административно право и административен процес

1

-

4.

Наказателно право

1

-

5.

Наказателен процес

1

-

6.

Международно право и международни отношения

2

-

3.8.

Икономика

1.

Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка

2

1

2.

Икономика и управление (индустрия) (стопанско управление)

1

1

3.

Социално управление (за ПИФ)

1

1

4.

Организация и управление извън сферата на материалното
производство (за ПИФ)

1

1

5.

Организация и управление извън сферата на материалното
производство (социално-културната сфера)

1

-

2

1

3.9.
1.

Туризъм
Икономика и управление по отрасли (туризъм)

4.

Природни науки, математика и информатика

4.2.

Химически науки

1.

Органична химия

2

-

2.

Неорганична химия

1

-

4.5.

Математика
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3

4

5

Математически анализ

1

-

Изследване на операциите

1

-

1

-

Информатика и компютърни науки
Информатика

5.

Технически науки

5.3.

Комуникационна и компютърна техника
Компютърни системи, комплекси и мрежи
Общо:

7307
6. – Университетът по хранителни техноло
гии – Пловдив, обявява конкурси за доценти по: 4.
Природни науки, математика и информатика 4.5.
Математика (Иконометрия) – един; 5. Технически
науки 5.12. Хранителни технологии (Специални
храни и напитки на зърнена основа) – един, със
срок 2 месеца; 5. Технически науки 5.2. Електротехника, електроника и автоматика (Интелигентни
системи) – един, със срок 3 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в
Университета – Пловдив, бул. Марица 26, тел.
603-603, до 7 работни дни след изтичане на срока, обявен с обявлението в „Държавен вестник“.
7350
45. – Шуменският университет „Епископ Кон
стантин Преславски“ обявява конкурс за доцент
по област на висше образование 2. Хуманитарни
науки, професионално направление 2.2. История
и археология (История на България – Средновековна българска история), със срок 3 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в ректорската канцелария на ШУ, Шумен,
ул. Университетска 115, корпус 1, каб. 124. За
информация: тел.: 054/830 495, вътр. 121, GSM:
0899 901943.
7405
91. – Институтът по отбрана на Министерство
то на отбраната обявява конкурс за академична
длъжност доцент за цивилен служител в област
на висшето образование „Технически науки“,
професиона лно направление 5.1. „Машинно
инженерство“ по научната специалност „Автомобили, трактори и кари“ 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 21854, 02/92 21805,
02/92 21811.
7351
29. – „Специализирана болница за активно
лечение на хематологични заболявания“ – ЕАД,
София, обявява конкурс за професор в област
на висше образование 7. Здравеопазване и спорт
по професионално направление 7.1. Медицина и
научна специалност „Хематология и преливане
на кръв“ за нуждите на Консултативно-диагно-
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стичен блок към „СБАЛХЗ“ – ЕАД, със срок за
подаване на документите 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи съгласно
изискванията на раздел III ЗРАСРБ се подават в
отдел „Човешки ресурси“, София 1756, ул. Пловдивско поле 6. За контакти – тел. 02/970-11-70.
7390
30. – „Специализирана болница за активно
лечение на хематологични заболявания“ – ЕАД,
София, обявява конкурс за доцент в област на
висше образование 7. Здравеопазване и спорт
по професионално направление 7.1. Медицина и
научна специалност „Хематология и преливане
на кръв“ за нуждите на Клиниката по хематология – Отделение за трансплантация на стволови
хемопоетични клетки към „СБАЛХЗ“ – ЕАД,
със срок за подаване на документите 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Документи съгласно изискванията на раздел III ЗРАСРБ
се подават в отдел „Човешки ресурси“, София
1756, ул. Пловдивско поле 6. За контакти – тел.
02/970-11-70.
7391

СЪДИЛИЩА
Административният съд – Сливен, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 АПК съобщава, че в съда е образувано адм. д. № 142/2012 по
описа на съда, което е насрочено за разглеждане
в открито съдебно заседание на 26.09.2012 г. от
14,30 ч. с оспорващ Ивайло Тодоров Казаков от
Нова Загора, ул. Васил Левски, бл. 14, вх. Б, ап. 17,
и по което предмет на оспорване е чл. 32, ал. 1
от Правилника за организацията и дейността
на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация,
приет от Общинския съвет – гр. Нова Загора, с
Решение № 3 от 18.11.2011 г.
7400
Административният съд – София-град, съобщава на „Находка“ – ООД, началник-сектор
РДНСК – Софи я – Югозападен район, Иван
Колев Колев, Петранка Димитрова Плугчиева,
Марин Захариев Гуслеков, Добринка Светославова Юрукова, Стефан Тодоров Абрашев, Теодора
Стефанова Абрашева, Донка Кирилова Спасова,
Райна Константинова Миренова, Цвета Емилова
Антонова, „Астра график“ – ООД, Татяна Пенчева
Койчева, „ЕВ Стройстил“ – ООД, Ганчо Димит
ров Караджов, Пейчо Иванов Загорски, Стефан
Дишков Вацов, Пламен Илиев Гетов, Марияна
Богомилова Гетова, ЕТ на ул. Тимок 67, Мартин
Маринчев Борисов и СГП да се явят на 13.11.2012 г.
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в 13,40 ч. в Административния съд – София-град,
II отделение, 32 състав, за участие в открито
съдебно заседание по дело № 11073/2011.
7336
Ардинският районен съд уведомява Шабан
Рамаданов Фъндъков, роден на 26.01.1946 г., и
Зюлфия Рамаданова Фъндъкова, че срещу тях като
ответници има заведено гр.д. № 15/2012 по описа
на РС – Ардино, от Ниязи Ибрямов Ханджиев – по
чл. 14, ал. 4 ЗСПЗЗ и чл. 108 ЗС, и следва да се
явят в деловодството на Ардинския районен съд,
за да получат исковата молба и приложенията, в
двуседмичен срок от обнародването на уведомлението в „Държавен вестник“, в противен случай
на същите ще се определи особен представител
на разноски на ищеца и делото ще се гледа по
реда на чл. 48, ал. 2 ГПК.
7338
Карловският районен съд призовава Имад
Еддин Такрити с последен адрес гр. Сопот, к-с
Сарая, бл. 5, вх. А, сега с неизвестен адрес, да се
яви в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ в деловодството на съда за получаване
на препис от искова молба и доказателства за
отговор по чл. 131 ГПК по гр.д. № 319/2012 с
правно основание чл. 49, ал. 3 СК, заведено от
Диана Тотева Такрити. Ответникът да посочи
съдебен адрес, в противен случай делото ще се
гледа с назначен особен представител.
7337
Шуменският районен съд призовава Къймет
Сабриева Исуфова, с неизвестен постоянен и
настоящ адрес на територията на Република
България, да се яви в съда на 27.09.2012 г. в 14 ч.
на І с.з. като ответница по гр. д. № 4644/2011 с
предмет делба на недвижими имоти. Ответницата
да посочи съдебен адрес, в противен случай делото
ще се гледа при условията на чл. 48, ал. 2 ГПК.
7402
Врачанският окръжен съд с определение
№ 260 от 27.07.2012 г. по т.д. № 43/2012 призовава кредиторите на „Бизнес иновационен център
„Симе“ – АД, да присъстват на открито съдебно
заседание на 18.09.2012 г. в 10 ч. при следния
дневен ред: разглеждане на молбата от „Бизнес
център и инкубатор „Искър“ – ООД, София, за
отмяна на решенията на първото събрание на
кредиторите, проведено на 15.05.2012 г.
7401

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
12. – Управителният съвет на сдружение „Ин
тернешънъл лаун тенис клъб на България“ – Со
фия, на основание чл. 26, ал. 3 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на 24.09.2012 г. в 15 ч. в седалището
на сдружението в София, бул. Васил Левски 75,

ВЕСТНИК

БРОЙ 60

при следния дневен ред: 1. приемане на отчет
за дейността на управителния съвет за периода
2007 – 2011 г.; 2. приемане на финансовите отчети
на сдружението за периода 2007 – 2011 г.; 3. освобождаване от длъжност и отговорност членове
на управителния съвет и избор на управител; 4.
промяна на седалището и адреса на управление
на сдружението; 5. промяна в целта на сдружението; 6. промяна на устава. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 16 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
7341
7. – Съветът на настоятелите на сдружение
с нестопанска цел „Училищно настоятелство
към 9 ФЕГ „Алфонс дьо Ламартин“, София, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно общо
събрание на 25.09.2012 г. в 18 ч. в София, бул.
Патриарх Евтимий 35, при следния дневен ред:
1. отчет на съвета на настоятелите за дейността
през 2010 – 2012 г.; 2. изменения и допълнения в
устава; 3. приемане и освобождаване на членове
на настоятелството; 4. избиране и освобождаване
на членове на съвета на настоятелите. Поканват
се всички членове на училищното настоятелство
да вземат участие в събранието. 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, колкото
и членове да се явят.
7413
14. – Управителният съвет на сдружение
„Национален клуб БИ – БИТ“ – София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно отчетноизборно събрание на членовете си на 27.09.2012 г.
в 11 ч. в офиса на клуба – София, пл. Позитано 3,
при следния дневен ред: 1. отчет на управителния
съвет за 2011 г. и основни приоритети за развитие
на НК „БИ – БИТ“ през 2012 – 2013 г.; 2. приемане
на финансов план на НК „БИ – БИТ“ за 2012 г.; 3.
промени в устава на Национален клуб „БИ – БИТ“;
4. избор на управителен съвет на НК „БИ – БИТ“
и председател; 5. избор на контрольор.
7345
2. – Съветът на настоятелите при Училищното
настоятелство на 164-та гимназия с преподаване
на испански език „Мигел де Сервантес“ – София,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 16 (1) от устава
свиква общо събрание на УН на 28.09.2012 г. в
18,45 ч. в учителската стая на гимназията при
следния дневен ред: 1. отчет за кампанията за
учебниците; 2. доклад за проекта „Модернизация
на чуждоезиковото и билингвалното обучение;
3. приемане на нови членове на училищното
настоятелство; 4. избор на нови членове на ръководството на училищното настоятелство; 5.
разни. Присъствието на всички членове на УН
е задължително.
7414
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