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ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за
оръжията, боеприпасите, взривните вещес
тва и пиротехническите изделия (обн., ДВ,
бр. 73 от 2010 г.; изм., бр. 88 от 2010 г., бр. 26
и 43 от 2011 г. и бр. 44 от 2012 г.)
§ 1. В чл. 2 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 4 думите „от нежелателен достъп
и“ се заличават.
2. Създават се ал. 5 и 6:
„(5) Не се изисква разрешение за придобиване, транспортиране, употреба и съхранение на взривни вещества за граждански
цели и пиротехнически изделия от органите
за надзор на пазара при осъществяване на
правомощията им съгласно Закона за техническите изисквания към продуктите.
(6) Осъществяването на дейностите по
ал. 5 от органите за надзор на пазара се
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извършва при условия и по ред, определени
с акт на Министерския съвет.“
§ 2. В чл. 4 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2:
а) в т. 1 накрая се поставя запетая и се
добавя „при условия и по ред, определени с
наредбата по чл. 91, ал. 3“;
б) точка 3 се изменя така:
„3. оръжие, произведено преди 1 януари
1900 г. и е:
а) преднозарядно, или
б) с разделно зареждане, или
в) разработено за боеприпас с димен барут
и необлечен оловен куршум;“
в) създава се т. 4:
„4. копие на оръжие по т. 3, ако не е предназначено да произведе изстрел с боеприпас
с бездимен барут.“
2. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Обстоятелството по ал. 2, т. 1 се удостоверява с констативен протокол, издаден
от лицата по чл. 133 при условия и по ред,
определени с наредбата по чл. 91, ал. 3.“
§ 3. В чл. 5, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 2 накрая се добавя „с изключение
на такива за колекциониране или за културни
цели, използвани за филмови и телевизионни
продукции, театрални спектак ли и други
културни прояви“.
2. В т. 5 думите „за пистолети и револвери“ се заличават и накрая се добавя „или
за колекциониране“.
§ 4. В чл. 6, ал. 3, т. 4 и 5 думите „нежелателен достъп и“ се заличават.
§ 5. В чл. 9 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1, т. 3 числото „2012“ се заменя
с „2013“.
2. Създава се ал. 3:
„(3) Изделията по ал. 1, т. 1, 2 и 3 могат
да бъдат единствено транспортирани с цел
унищожаване или транспортирани до независима лаборатория с цел изпитване.“
§ 6. В чл. 12 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 5 думите „от нежелателен достъп
и“ се заличават;
б) създават се т. 7 – 9:
„7. издаване на Европейски паспорт за
огнестрелно оръжие;
8. издаване на предварително писмено
одобрение по чл. 78а и предварително писмено съгласие по чл. 120а;
9. одобряване на транспортни опаковки.“
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Средствата от таксите по ал. 1, т. 1 – 8
постъпват по бюджета на МВР, а средствата
по ал. 1, т. 9 постъпват по бюджета на Минис-
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терството на транспорта, информационните
технологии и съобщенията.“
§ 7. В чл. 17, ал. 1 т. 8 се изменя така:
„8. копие от решение по оценка за въздействието върху околната среда, копие от
разрешително по чл. 104, ал. 1 от Закона
за опазване на околната среда и/или копие
от комплексно разрешително по чл. 117 от
Закона за опазване на околната среда, в
случаите, когато това се изисква съгласно
глава шеста или глава седма от Закона за
опазване на околната среда;“.
§ 8. Създава се чл. 17а:
„Чл. 17а. (1) За съгласуване на списъка по
чл. 17, ал. 1, т. 7, чл. 18, т. 5 и чл. 61, ал. 2,
т. 3 лицата по чл. 13, ал. 1 и 4 и чл. 61, ал. 1
подават до началника на РУ на МВР по
местонахождение на съответния обект заявление по образец, придружено от следните
документи за всяко от лицата:
1. свидетелство за съдимост или съответен
документ по националното законодателство на
другата държава, удостоверяващо, че лицето
не е осъждано за умишлено престъпление
от общ характер;
2. официален документ, издаден от орган
на съдебната власт, или съответен документ
по националното законодателство на другата
държава, удостоверяващ, че срещу лицето
няма образувано наказателно производство
за умишлено престъпление от общ характер;
3. медицинско свидетелство от лечебно
заведение или съответен документ по националното законодателство на другата държава, удостоверяващо, че лицето не страда от
психически разстройства.
(2) Началникът на РУ на МВР служебно
проверява обстоятелствата по чл. 58, ал. 1,
т. 3, 6 и 7 и дали има образувано досъдебно
производство за умишлено престъпление от
общ характер за всяко от лицата.
(3) Съгласуването се извършва в 14-дневен
срок от подаване на заявлението.“
§ 9. В чл. 30 се създават т. 3 – 5:
„3. фитили, които са недетониращи запалителни устройства, подобни на шнур;
4. огнепроводни шнурове, състоящи се от
сърцевина от дребнозърнест барут, обвит в
гъвкава тъкана материя с една или повече
защитни външни обвивки, и които, след като
бъдат запалени, изгарят с предварително определена скорост без външен взривен ефект;
5. капсул-детонатори, които се състоят от
метална или пластмасова капсула, съдържаща
малко количество първична взривна смес,
която лесно се възпламенява при удар и
служи като запалителен елемент в патрони
за огнестрелно оръжие или в задействани от
удар възпламеняващи средства за метателни
заряди.“
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§ 10. В чл. 35 се правят следните допълнения:
1. В ал. 1 след думите „пиротехнически
изделия“ се поставя запетая и се добавя „с
изключение на фойерверки от категория 1“.
2. Създава се ал. 6:
„(6) Разрешението за търговия по ал. 1
включва едновременно следните дейности:
т ърг ови я, п ри доби ва не и с ъх ра нен ие на
взривни вещества, оръжия, боеприпаси и
пиротехнически изделия с изключение на
фойерверки от категория 1.“
§ 11. В чл. 37 т. 3 се изменя така:
„3. списък на лицата по чл. 36, ал. 1, документите по т. 5 – 7, копие от трудов договор и документ за придобита квалификация
съгласно изискванията на чл. 36, ал. 2 на
всяко от лицата;“.
§ 12. Създава се чл. 37а:
„Чл. 37а. Когато лицата по чл. 35, ал. 1
притежават обект и/или обекти в района
на действие на едно РУ на МВР, те подават
документите по чл. 37 чрез началника на
съответното РУ на МВР до директора на
ГДНП на МВР.“
§ 13. В чл. 44 ал. 1 се изменя така:
„(1) Л и цата, пол у ч и л и разрешен ие за
търговия, които преопаковат взривни вещес
тва за граждански цели, произведени след
5 април 2013 г., се уверяват, че върху всяко
изделие до най-малката опаковка е нанесена
уникалната идентификация по чл. 29.“
§ 14. В чл. 45, ал. 1, т. 2 буква „в“ се изменя така:
„в) количествата и идентификационните
данни на взривните вещества, оръжията,
боеприпасите и пиротехническите изделия,
данни за съответното разрешение на получателя, както и датата на продажбата и на
получаването им.“
§ 15. В чл. 49 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите „за граждански цели“
се заличават, а след думите „пиротехнически изделия“ се поставя запетая и се добавя
„свързани с отбраната“.
2. В ал. 4 думите „за граждански цели“
се заличават.
§ 16. В глава трета се създава чл. 49а:
„Чл. 49а. (1) При организиране на търговски
изложения на взривни вещества за граждански
цели, оръжия, боеприпаси и пиротехнически
изделия, несвързани с отбраната, се спазват
изискванията на чл. 49, ал. 1, 2 и 5.
(2) На търговско изложение по ал. 1 е
забранена продажбата на взривни вещес
тва, огнестрелни оръжия по чл. 5, ал. 1 и
пиротехнически изделия с изключение на
фойерверки от категория 1 и категории 2 и
3 в количествата по чл. 53.“
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§ 17. В чл. 50, ал. 1 след думите „Търговския закон“ се добавя „лица, създадени със
закон или с акт на Министерския съвет“ и
се поставя запетая.
§ 18. В чл. 54 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 след думите „Търговския закон“
се добавя „лица, създадени със закон или с
акт на Министерския съвет“ и се поставя
за пе та я, а д у м и т е „мес т она хож ден ие на
обекта за съхранение“ се заменят с „адреса
на управление на юридическото лице“.
2. В ал. 2 думите „местонахождението на
обекта за съхранение“ се заменят с „адреса
на управление на юридическото лице“.
3. В ал. 4 думите „местонахождението на
обекта за съхранение“ се заменят с „адреса
на управление на юридическото лице“, а
след думите „физическото лице“ се поставя
запетая и се добавя „или оправомощено от
него длъжностно лице“.
§ 19. В чл. 55 думите „местонахождението
на обекта за съхранение“ се заменят с „адреса на управление на юридическото лице“.
§ 20. В чл. 57 се създава ал. 3:
„(3) При образувано изпълнително производство по реда на Гражданския процесуален кодекс или Данъчно-осигурителния
процесуален кодекс уведомлението по ал. 1 се
извършва от съответния съдебен изпълнител
или публичен изпълнител.“
§ 21. В чл. 58, ал. 1 се правят следните
изменения и допълнения:
1. В т. 1 думите „и няма завършено основно
образование“ се заличават.
2. Създава се т. 1а:
„1а. което няма завършено основно образование – когато то кандидатства за издаване
на разрешение за придобиване;“.
§ 22. В чл. 60 се правят следните допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 3, буква „а“ след думата „мероприятия“ се поставя запетая и се добавя „освен
ако е необходимо за културното мероприятие“;
б) създава се т. 3а:
„3а. употребата на:
а) огнестрелни оръжия с цел, различна от
целта, за която са придобити, с изключение
на случаите по чл. 95, ал. 1;
б) неогнестрелни оръжия на обществени
места;“.
2. В ал. 2 след думите „букви „а“– „д“ се
добавя „и т. 3а, буква „б“.
§ 23. В чл. 62 в текста преди т. 1 думите „в срок до два месеца от получаване на
разрешението за придобиване“ се заличават.
§ 24. Член 63 се изменя така:
„Чл. 63. (1) Физическите и юридическите
лица, регистрирани като търговци на територията на държава членка, и лицата, създадени
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със закон или с акт на Министерския съвет,
които кандидатстват за получаване на разрешение за съхранение на взривни вещества
и пиротехнически изделия, с изключение
на фойерверки от категория 1, трябва да
разполагат със:
1. ск ладове за съхранение – собствени
или наети, които отговарят на техническите
правила и норми за проектиране на строежи,
предназначени за производство и съхранение
на взривни вещества, боеприпаси и пиротехнически изделия, и на изискванията за
физическа защита на строежите съгласно
Закона за устройство на територията;
2. ръководител на склада за съхранение;
3. служители, които осъществяват контрол
за спазване на правилата за безопасност на
труда при работа с взривни вещества, оръжия, боеприпаси и пиротехнически изделия;
4. специалисти, които водят отчетност
на движението на изделията, които се съхраняват.
(2) Изискванията към квалификацията на
лицата по ал. 1 се определят с наредбата по
чл. 14, ал. 2.“
§ 25. Създава се чл. 63а:
„Чл. 63а. За получаване на разрешение
за съхранение на взривни вещества и пиротехнически изделия, с изключение на фойерверки от категория 1, лицата по чл. 63,
ал. 1 подават до директора на ГДНП на МВР,
съответно до началника на РУ на МВР по
местонахождението на склада, заявление по
образец, придружено от:
1. документите по чл. 17, ал. 1, т. 1 и чл. 62;
2. документите по чл. 61, ал. 4 за управителя/управителите или членовете на управителните органи на лицата по чл. 63, ал. 1;
3. копие на трудов договор, документ за
придобита к валификаци я, съгласно изис
кванията на чл. 63, ал. 2 и документите по
чл. 61, ал. 4 за лицата по чл. 63, ал. 1, т. 2 – 4.“
§ 26. В чл. 64 в текста преди т. 1 след
думите „ГДНП на МВР“ се добавя „– за
територията на цялата страна“.
§ 27. В чл. 66, ал. 1 думите „могат да ги
съхраняват в складове на лица, получили
разрешение за съх ранение по ч л. 63“ се
заменят с „могат да сключват договор за
съхраняване с лица, получили разрешение
за съхранение по чл. 63а“.
§ 28. В чл. 68, ал. 1 числото „63“ се заменя с „63а“.
§ 29. В чл. 71, ал. 1 числото „63“ се заменя с „63а“.
§ 30. В чл. 76 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 след думите „Търговския закон“
се добавя „лица, създадени със закон или с
акт на Министерския съвет“ и се поставя
запетая.
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2. В ал. 4 т. 3 се изменя така:
„3. документ, удостоверяващ завършено
основно образование – за физическите лица;“.
§ 31. В чл. 77, ал. 4, изречение второ думите „към което прилагат копие от съответните разрешения, идентификационни данни
за огнестрелното оръжие и боеприпасите
за него“ се заменят с „в което се посочват
видът и количеството огнестрелни оръжия
и боеприпасите за тях, придружено с копия
от съответните разрешения“.
§ 32. В чл. 78 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Държавните служители от МВР, от
ДАНС, от Главна дирекция „Охрана“ и Главна
дирекция „Изпълнение на наказанията“ при
Министерството на правосъдието и военнослужещите от въоръжените сили, НРС и НСО
получават разрешение за придобиване, съхранение и/или носене и употреба на късоцевно
огнестрелно оръжие/късоцевни огнестрелни
оръжия и боеприпаси за тях от директора
на ГДНП на МВР или от оправомощено от
него длъжностно лице, съответно от началника на РУ на МВР по постоянен адрес, въз
основа на заявление по образец, в което се
посочват видът и количеството огнестрелни
оръжия и боеприпаси за тях, придружено от
следните документи:
1. служебна бележка от съответното ведомство, че са служители или военнослужещи;
2. два броя снимки с размер 3 на 4 см;
3. удостоверение за годност за употреба,
издадено по реда на чл. 87, ал. 2, когато огнестрелното оръжие не е ново;
4. документ за платена такса в размер,
определен с тарифата по чл. 12.“
2. В ал. 2:
а) създава се нова т. 3:
„3. два броя снимки с размер 3 на 4 см;“
б) създава се т. 4:
„4. удостоверение за годност за употреба,
издадено по реда на чл. 87, ал. 2, когато огнестрелното оръжие не е ново;“
в) досегашната т. 3 става т. 5.
§ 33. Създава се чл. 78а:
„Чл. 78а. (1) Български граждани, граждани
на друга държава членка, пребиваващи на територията на Република България, граждани
на трета държава, постоянно пребиваващи на
територията на Република България, могат
да получат предварително писмено одобрение за придобиване на огнестрелно оръжие
и боеприпаси в друга държава членка от
директора на ГДНП на МВР, ако отговарят
на изискванията на чл. 58, ал. 1.
(2) Лицето по ал. 1 подава до директора
на ГДНП на МВР заявление по образец,
придружено от документи, удостоверяващи
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спазването на изискванията на чл. 58, ал. 1,
и документ за платена такса в размер, определен с тарифата по чл. 12.
(3) Директорът на ГДНП на МВР издава
предварителното писмено одобрение по образец по реда на чл. 83. Когато лицето по
ал. 1 има издадено разрешение за придобиване, съхранение и/или носене и употреба
на огнест релно оръж ие и боеприпаси за
него, директорът на ГДНП на МВР издава
предварителното съгласие в 7-дневен срок от
подаване на заявлението по ал. 2.
(4) Предварителното писмено одобрение
е валидно за срок до три месеца от датата
на получаването му, а когато лицето има
изда дено разрешение за п ри добиване по
чл. 76 – до изтичането на срока му.“
§ 34. В чл. 79 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 след думите „физическите лица“
запетаята и думите „в срок до два месеца от
получаването на разрешението за придобиване“ се заличават.
2. В ал. 2 се създава т. 5:
„5. копие на трудов договор, документ за
придобита квалификация съгласно изискванията на ал. 4 и документацията по чл. 61,
ал. 4 за лицата по ал. 3.“
3. Създават се ал. 3 и 4:
„(3) Лицата по ал. 1, които разполагат
със складове за съхранение на огнестрелни
оръжия и боеприпаси за тях, трябва да разполагат със:
1. ръководител на склада за съхранение;
2. служители, които осъществяват контрол
за спазване на правилата за безопасност на
труда при работа с взривни вещества, оръжия, боеприпаси и пиротехнически изделия;
3. специалисти, които водят отчетност на
движението на изделията.
(4) Изискванията към квалификацията на
лицата по ал. 3 се определят с наредбата по
чл. 14, ал. 2.“
§ 35. Член 80 се изменя така:
„Чл. 80. (1) Физически и юридически лица,
регистрирани като търговци на територията
на държава членка, и лица, създадени със
закон или с акт на Министерския съвет, които
кандидатстват за получаване на разрешение
за съхранение на огнестрелни оръжия и бое
припаси за тях, трябва да разполагат със:
1. складове – собствени или наети, които отговарят на изискванията за физическа
защита на строежите съгласно Закона за
уст ройство на територи ята – за ск ладове
за огнестрелни оръжия, и на техническите
правила и норми за проектиране на строежи,
предназначени за производство и съхранение
на взривни вещества, боеприпаси и пиротехнически изделия, и на изискванията за
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физическа защита на строежите съгласно
Закона за устройство на територията – за
складове за боеприпаси;
2. ръководител на склада;
3. служители, които осъществяват контрол
за спазване на правилата за безопасност на
труда при работа с взривни вещества, оръжия,
боеприпаси и пиротехнически изделия – за
складове за боеприпаси;
4. специалисти, които водят отчетност на
движението на изделията.
(2) Изискванията към квалификацията
на лицата по ал. 1, т. 2 – 4 се определят с
наредбата по чл. 14, ал. 2.
(3) За получаване на разрешение за съхранение на огнестрелни оръжия и боеприпаси
за тях лицата по ал. 1 подават до директора
на ГДНП на МВР, съответно до началника на
РУ на МВР по местонахождение на склада,
заявление по образец, придружено от:
1. документите по чл. 79, ал. 2, т. 1 – 4;
2. документите по чл. 61, ал. 4 за управителя/управителите или членовете на управителните им органи;
3. ЕИК, когато са регистрирани по реда
на Търговския закон, или удостоверение за
вписване в съответния регистър по националното законодателство на другата държава
членка – в легализиран превод на български
език;
4. копие на трудов договор, документ за
придобита квалификация съгласно изискванията на ал. 2 и документацията по чл. 61,
ал. 4 за лицата по ал. 1, т. 2 – 4;
5. документ за платена такса в размер,
определен с тарифата по чл. 12.
(4) За получаване на разрешение за съхранение на огнестрелни оръжия културните
организации по смисъла на Закона за закрила
и развитие на културата и такива по националното законодателство на друга държава
членка, които нямат разрешение за придобиване и желаят да наемат огнестрелни оръжия
по чл. 6, ал. 3, т. 4, подават до директора на
ГДНП на МВР, съответно до началника на
РУ на МВР по местонахождение на обекта
за съхранение, заявление по образец, в което
се посочват:
1. адрес на обекта за съхранение;
2. основателна причина за издаване на
разрешението;
3. име и адрес на наемодателя;
4. вид и количество огнестрелни оръжия.
(5) Заявлението по ал. 4 се придружава от:
1. ЕИК, когато са регистрирани по реда
на Търговския закон, или удостоверение за
вписване в регистъра по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, или удостоверение за вписване в съответния регистър
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по националното законодателство на другата
държава членка – в легализиран превод на
български език;
2. копие на договор за извършване на
охранителна дейност чрез СОТ;
3. документ за платена такса в размер,
определен с тарифата по чл. 12.“
§ 36. В чл. 81 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 в текста преди т. 1 думите „в
едномесечен срок от получаване на разрешението за съхранение“ се заличават.
2. В ал. 2 думите „Когато физически и юридически лица, регистрирани като търговци
по смисъла на Търговския закон, спортни и
културни организации и ловни сдружения“ се
заменят с „Когато физически и юридически
лица, регистрирани като търговци, спортни
и културни организации и ловни сдружения,
регистрирани по националното законодателство на държава членка, и лица, създадени
със закон или с акт на Министерския съвет“.
3. В ал. 4 думите „в едномесечен срок от
получаване на разрешението за съхранение“
се заличават.
§ 37. Създава се чл. 81а:
„Чл. 81а. (1) На стрелбище може да се
употребяват огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях след получаване на разрешение
за употреба, издадено от директора на ГДНП
на МВР, съответно от началника на РУ на
МВР по местонахождението на стрелбището.
(2) Разрешението по ал. 1 се издава на
физически и юридически лица, регистрирани
като търговци, и на юридически лица с нестопанска цел, регистрирани по националното
законодателство на държава членка, които са
собственици или ползватели на стрелбище.
(3) За получаване на разрешение по ал. 1
физически и юридически лица, регистрирани
като търговци, и юридически лица с нестопанска цел, регистрирани по националното
законодателство на държава членка, които
са собственици или ползватели на стрелбище, подават до директора на ГДНП на МВР,
съответно до началника на РУ на МВР по
местонахождението на стрелбището, заявление по образец, придружено от:
1. ЕИК, когато са регистрирани по реда
на Търговския закон, или удостоверение за
вписване в регистъра по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, или удостоверение за вписване в съответния регистър
по националното законодателство на другата
държава членка – в легализиран превод на
български език;
2. разрешение за ползване на обектите
или друг заместващ го документ, издаден по
реда на Закона за устройство на територията;
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3. документ, удостоверяващ правното основание за ползване на обектите;
4. видовете огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях, които ще се употребяват;
5. документите по чл. 61, ал. 4 за управителя/управителите или членовете на управителните им органи;
6. документ за правоспособност на инструктора/инструкторите или треньора/треньорите
по стрелба и документите по чл. 61, ал. 4 за
всеки от тях;
7. документ за платена такса в размер,
определен с тарифата по чл. 12.“
§ 38. В чл. 82 думите „ги съхраняват в
складове на лица“ се заменят със „сключват
договор за съхраняване с лица“.
§ 39. В чл. 83, ал. 1 думите „80 и 81“ се
заменят с „80, 81 и 81а“.
§ 40. В чл. 84 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2 след думите „за съхранение“
съюзът „и“ се заменя със запетая, а след
думите „боеприпаси за тях“ се добавя „и
разрешението по чл. 81а“.
2. В ал. 3 след думите „боеприпаси за тях“
се добавя „или разрешението по чл. 81а“.
3. В ал. 4 след думите „за съхранение“
съюзът „и“ се заменя със запетая, а след думите „и употреба“ се добавя „и разрешението
по чл. 81а“.
§ 41. В чл. 85, ал. 1 след думите „Търговския закон“ се поставя запетая и се добавя
„лица, създадени със закон или с акт на Министерския съвет“.
§ 42. В чл. 86 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в текста преди т. 1 след думите „боеприпаси за тях“ се добавя „или разрешение
по чл. 81а“;
б) в т. 2 думите „за тях, или при промяна“
се заменят със „за тях, при промяна“ и накрая
се добавя „или при придобиване на огнестрелно
оръжие при условията на чл. 77, ал. 4“.
2. В ал. 2 след думите „боеприпаси за тях“
се добавя „или разрешение по чл. 81а“.
§ 43. В чл. 87 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в текста преди т. 1 след думите „боеприпаси за тях“ се добавя „или разрешение
по чл. 81а“;
б) точка 1 се изменя така:
„1. документите по чл. 79, 80, чл. 81, ал. 1,
т. 2 и 4 и ал. 2 – 4 или чл. 81а, и“.
2. В ал. 2 след думата „употреба“ се добавя
„или разрешение по чл. 81а“.
§ 44. В чл. 91 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „нежелателен достъп и“
се заличават.

БРОЙ 73

ДЪРЖАВЕН

2. В ал. 2 думите „чл. 80, ал. 2“ се заменят с „чл. 80, ал. 3“ и думите „нежелателен
достъп и“ се заличават.
3. В ал. 3 думата „Редът“ се заменя с
„Условията и редът“ и думата „определя“ се
заменя с „определят“.
§ 45. В чл. 94, ал. 1 думите „са регистрирани като търговци по реда на Търговския
закон и имат предмет на дейност охрана“ се
заменят с „осъществяват дейност по охрана“.
§ 46. В чл. 95 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Огнестрелни оръжия и боеприпаси за
тях, придобити по реда на този закон, могат
да се употребяват за спортни и учебни цели
само на стрелбища.“
2. Алинея 2 се отменя.
§ 47. Създава се чл. 95а:
„Чл. 95а. (1) Лицата, получили разрешение
по чл. 81а, съставят протокол по образец за
изразходваните боеприпаси по чл. 95, ал. 1.
(2) Лицата по ал. 1 водят регистър, в който
се съдържа информацията от протоколите
по ал. 1.
(3) Лицата по ал. 1 в срок 10 работни
дни след приключване на всяко тримесечие
представят на директора на ГДНП на МВР
или на съответния началник на РУ на МВР,
издал разрешението, копие от регистъра за
изтеклото тримесечие на хартиен или електронен носител.
(4) Данните от регистъра по ал. 2 се съхраняват за срок 10 години от вписването им
и се предоставят при поискване на органите
на МВР.
(5) При прекратяване на дейността си
лицата по ал. 1 предават в едномесечен срок
регистъра на съответния орган на МВР.
(6) В случаите по ал. 5 разрешението по
чл. 81а прекратява действието си и обстоятелството се вписва в регистъра по чл. 11.“
§ 48. В чл. 98 се правят следните изменения:
1. В ал. 3 думите „по чл. 79, ал. 2“ се
заличават.
2. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Когато физическо лице, полу чило
разрешение за съхранение и/или носене и
употреба, отсъства от страната за период,
по-дълъг от три месеца, и не носи със себе
си притежаваното от него огнестрелно оръжие и боеприпаси за него, го съхранява на
създаденото място за съхранение по постоянен адрес или го предава за съхранение
на органите на МВР или на лице, получило
разрешение за съхранение по чл. 80, ал. 1,
за което се съставя двустранен приемнопредавателен протокол.“
§ 49. В чл. 99 се правят следните изменения и допълнения:
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1. В ал. 1 след думата „търговци“ съюзът
„и“ се заличава и след думите „държава
членка“ се добавя „и на лица, създадени със
закон или с акт на Министерския съвет“.
2. Създава се нова ал. 4:
„(4) Лица, получили разрешение за придобиване, съхранение и/или носене и употреба
на огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях
за колекциониране или за културни цели,
транспортират собствените си огнестрелни
оръжия и боеприпаси за тях за колекциониране или за културни цели на територията
на Реп ублика Българи я със съответ ното
разрешение, ако са обезопасени по реда на
чл. 91, ал. 3.“
3. Досегашните ал. 4, 5 и 6 стават съответно ал. 5, 6 и 7.
§ 50. В чл. 100 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите „ал. 3 и 4“ се заменят
с „ал. 3 – 6“.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Транспортирането на взривни вещес
тва, боеприпаси и пиротехнически изделия
на територията на Република България се
извършва с превозни средства и с транспортни
опаковки, отговарящи на изискванията на
международните споразумения за превоз на
опасни товари, по които Република България
е страна, когато това се изисква.“
3. Създават се ал. 3 и 4:
„(3) Одобряването на транспортните опаковки по ал. 2 в Република България се извършва от Министерството на транспорта,
информационните технологии и съобщенията
при условия и по ред, определени с наредба
на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията.
(4) За одобряването на транспортните опаковки се заплаща такса в размер, определен
с тарифата по чл. 12.“
§ 51. В чл. 109 се създава ал. 3:
„(3) При транспортиране на взривни вещества за граждански цели от държава членка
през територията на Република България
до трета държава директорът на ГДНП на
МВР или оправомощено от него длъжностно
лице издава документ, удостоверяващ съгласието на Република България за транзитно
преминаване.“
§ 52. В чл. 111 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова ал. 2:
„(2) Транспортирането на пиротехнически
изделия и взривни вещества, с изключение
на тези по чл. 108, от друга държава членка
до територията на Република България се
извършва при условията и по реда на раздел
I от тази глава.“
2. Досегашната ал. 2 става ал. 3.
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§ 53. В чл. 113, ал. 2, изречение първо
след думите „на МВР“ се добавя „при необходимост“.
§ 54. В чл. 114, ал. 4 след думите „на МВР“
се добавя „при необходимост“.
§ 55. В чл. 115, ал. 4 след думите „на МВР“
се добавя „при необходимост“.
§ 56. В чл. 116, ал. 4 след думите „употреба на огнестрелното оръжие“ съюзът „и“
се заменя със запетая и след думите „3 на 4
см“ се добавя „и документ за платена такса
в размер, определен с тарифата по чл. 12“.
§ 57. В чл. 120 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Лица, пребиваващи на територията
на други държави членки, могат да транспортират огнестрелно оръжие от категории
C и D за ловни цели или огнестрелно оръжие от категории В, C и D за спортни цели
на територията на Република България без
предварително писмено съгласие от МВР с
Европейския паспорт за огнестрелно оръжие
и покана или друг документ, удостоверяващ
участие в спортно или ловно мероприятие.“
2. Създава се нова ал. 3:
„(3) Лицата по ал. 2 могат да носят и употребяват съответното огнестрелно оръжие
и боеприпаси за него само в срока и за целите, посочени в поканата или в документа,
удостоверяващ участие в спортно или ловно
мероприятие.“
3. Досегашната ал. 3 става ал. 4.
§ 58. В глава пета, раздел ІІІ се създава
чл. 120а:
„Чл. 120а. (1) За получаване на предварително писмено съгласие от МВР по чл. 120,
ал. 1 лице, пребиваващо на територията на
друга държава членка, подава до директора на ГДНП на МВР заявление, в което се
посочват:
1. в случаите на доставка:
а) основателна причина за издаване на
предварителното писмено съгласие;
б) данни за получателя, доставчика и за
лицата, осъществяващи транспортирането на
доставката – име, адрес, телефонен номер и
адрес на електронната поща;
в) количество и идентификационни данни
на огнестрелните оръжия и боеприпасите
за тях;
г) описание на начина на транспортиране,
маршрут на доставката и данни за охраната
по време на транспортирането;
д) дата на изпращане и очаквана дата на
получаване;
2. в случаите на посещение:
а) причина за посещението;
б) срок и място на посещението;
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в) количество и идентификационни данни
на огнестрелните оръжия и боеприпасите
за тях.
(2) Заявлението по ал. 1 се придружава
от документ за платена такса в размер, определен с тарифата по чл. 12.
(3) В случаите на доставка на територията на Република България заявлението по
ал. 1, т. 1 и документът по ал. 2 може да се
подадат до директора на ГДНП на МВР и от
лицето – получател на доставката.
(4) Директорът на ГДНП на МВР издава
предварителното писмено съгласие по образец
в едномесечен срок от подаване на заявлението и документа по ал. 1 и 2.
(5) Предварителното писмено съгласие по
ал. 1 се издава и в случаите на преминаване
през територията на Република България от
една държава членка до друга държава членка
или до трета държава.
(6) Предварителното писмено съгласие
важи еднократно за срока на доставката,
преминаването през територи ята или на
посещението само за посочени те в него
видове и количество огнестрелни оръжия
и боеприпаси за тях и може да се използва
само от лицето, на което е издадено.“
§ 59. В чл. 121, ал. 1 след думите „държава
членка“ се добавя „и лица, създадени със
закон или с акт на Министерския съвет“ и
се поставя запетая.
§ 60. В чл. 122 ал. 3 се изменя така:
„(3) Когато лицата по ал. 1 не придружават
доставката, трябва да осигурят транспортирането є с превозни средства, отговарящи
на изискванията на международните споразумения за превоз на опасни товари, по
които Република България е страна, когато
това се изисква.“
§ 61. В чл. 123, ал. 1 след думите „държава
членка“ се добавя „и лица, създадени със
закон или с акт на Министерския съвет“ и
се поставя запетая.
§ 62. В чл. 125, ал. 3 накрая се поставя
запетая и се добавя „фойерверки от категория 1 и фойерверки от категории 2 и 3 за
количествата, посочени в чл. 53“.
§ 63. В чл. 128 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 след думата „търговци“ се добавя
„и юридически лица с нестопанска цел, регистрирани по съответното законодателство“
и се поставя запетая.
2. В ал. 2:
а) създава се нова т. 4:
„4. копие на договор с лице, извършващо
частна охранителна дейност при условията и
по реда на Закона за частната охранителна
дейност; когато товарът ще се охранява от
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служители на лицето по ал. 1, се представя
копие на документ, удостоверяващ правото
да се извършва дейност по чл. 5, ал. 1, т. 5
от Закона за частната охранителна дейност,
издаден на лицето по реда на Закона за
частната охранителна дейност;“
б) досегашната т. 4 става т. 5.
§ 64. В чл. 129, ал. 3 след думата „оръжия“
се добавя „и фойерверки от категория 1“.
§ 65. В чл. 132, ал. 2 думите „от нежелателен достъп и“ се заличават.
§ 66. В чл. 148, ал. 4 думите „на установените стандарти и технологии съгласно Закона
за управление на отпадъците“ се заменят
с „изискванията на Закона за опазване на
околната среда и на Закона за защита от
вредното въздействие на химичните вещества и смеси“.
§ 67. В чл. 149 думите „Закона за управление на отпадъците“ се заменят със „Закона
за опазване на околната среда и на Закона
за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси“.
§ 68. В чл. 155, ал. 1 след думите „чл. 58,
ал. 1, т. 2 – 8“ се добавя „или при отпадане
на основателната причина по чл. 58, ал. 1,
т. 10“.
§ 69. В чл. 173, ал. 1 думите „7-дневен
срок“ се заменят със „срок 10 работни дни“.
§ 70. В чл. 176, ал. 1 след думите „чл. 49“
се добавя „или чл. 49а“.
§ 71. В чл. 184, ал. 1 думите „носи и/или“
се заменят с „носи и“.
§ 72. Създава се чл. 184а:
„Чл. 184а. (1) Който носи и употребява
оръжия и боеприпаси и откаже да бъде проверен за употреба на алкохол, наркотични
или упойващи вещества по реда на Закона
за движението по пътищата, се наказва с
глоба от 500 до 3000 лв. и отнемане на разрешението за срок до една година.
(2) При повторно нарушение по ал. 1 се
налага глоба от 3000 до 5000 лв. и отнемане
на разрешението за срок до две години.“
§ 73. В чл. 188 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „нежелателен достъп и“
се заличават.
2. В ал. 2 думите „чл. 80, ал. 2“ се заменят с „чл. 80, ал. 3“ и думите „нежелателен
достъп и“ се заличават.
§ 74. В чл. 195, ал. 1 думите „и/или без
допуснати за целта транспортни средства
от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията“ се
заличават, а думите „такива се изискват“ се
заменят с „такава се изисква“.
§ 75. Създава се чл. 213а:
„Ч л. 213а. (1) В сл у чаи т е на о т каз за
подновяване на разрешение лицето, спрямо
което е постановен отказът, предава изде-
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лията – обект на разрешението, на органа,
издал разрешението, а при отказ да ги предаде те се изземват с протокол по реда на
чл. 213, ал. 1.
(2) Предадените или иззетите вещи се
съхраняват съгласно изискванията на чл. 74,
съответно чл. 98, ал. 1 – 3.
(3) Собственикът на вещите по ал. 1 може
да прехвърли собствеността върху взривните
вещества и пиротехническите изделия в срок
6 месеца, а върху оръжията и боеприпасите – в срок една година от изземването, на
лица, получили разрешения за производство,
търговия или придобиване.
(4) Когато собственикът не прехвърли
собствеността върху вещите в срока по ал. 3,
вещите се отнемат в полза на държавата със
заповед на органа по чл. 155, ал. 1.
(5) Препис от заповедта по ал. 4 се изпраща на Националната агенция за приходите
за изпълнение.
(6) Заповедта по ал. 4 подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс, като обжалването не спира
изпълнението.“
§ 76. В допълнителните разпоредби се
правят следните изменения и допълнения:
1. В § 1:
а) точка 5 се изменя така:
„5. „Взривни вещества за граждански цели“
са взривните вещества, попадащи в Клас І
от Препоръките на ООН за превоз на опасни
товари, с изключение на:
а) взривни вещества, предназначени за
Министерството на отбраната или за Министерството на вътрешните работи;
б) пиротехнически изделия;
в) боеприпаси.“;
б) в т. 29 след думите „гилза и“ се добавя
„невзривен“;
в) създава се нова т. 34:
„34. „Халосен боеприпас“ е съвкупност от
снарядена гилза и взривно вещество, която
при изстрел предизвиква звуков ефект.“;
г) досегашната т. 34 става т. 35.
2. В § 4 накрая се добавя „и изискванията
на Директива 2012/4/ЕС на Комисията от
22 февруари 2012 г. за изменение на Директива
2008/43/ЕО относно въвеждането съгласно
Директива 93/15/ЕИО на Съвета на система
за идентификация и проследяване на взривни
вещества за граждански цели (ОВ, L 50/18
от 23 февруари 2012 г.)“.
§ 77. В преходните и зак лючителните
разпоредби се правят следните изменения:
1. В § 14, ал. 1 и 2 числото „2012“ се заменя с „2013“.
2. В § 16 числото „2012“ се заменя с „2015“.
3. Параграф 21 се изменя така:
„§ 21. Транспортирането по чл. 108 и 109
се извършва съгласно процедурата, регламентирана в чл. 3а, параграфи 2 – 5 от Решение
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2010/347/ЕС на Комисията от 19 юни 2010 г.
за изменение на Решение 2004/388/ЕО относно документ за превоз на взривни вещества
в рамките на Общността (ОВ, L 155/54 от
22 юни 2010 г.), когато Република България
се включи в общата електронна система за
одобрение на транспортирането на взривни
вещества за граждански цели в рамките на
Европейския съюз.“
§ 78. В приложение № 1 към чл. 29 и 44
се правят следните изменения и допълнения:
1. Думите „Приложение № 1 към чл. 29
и 44“ се заменят с „Приложение № 1 към
чл. 29“.
2. Създава се т. 5:
„5. Когато изделията са прекалено малки
или формата, или изработката им не позволяват да се нанесе информацията по т. 4,
уникалната идентификация се нанася върху
на й-ма л к ата опа ковк а. Вся к а на й-ма л к а
опаковка се затваря с печат.“
Преходни и заключителни разпоредби
§ 79. Висящите производства по издаване
или подновяване на разрешения за съхранение
на взривни вещества, оръжия, боеприпаси и
пиротехнически изделия до влизането в сила
на този закон се довършват при условията и
по реда на този закон.
§ 80. (1) Лицата, които са собственици
или ползватели на стрелбища, в срок до 6
месеца от влизането в сила на този закон
предприемат действия за издаване на разрешение за употреба по чл. 81а.
(2) Лицата, които са придобили, съхраняват или употребяват огнестрелно оръжие по
досегашната т. 3 на чл. 4, ал. 2 и което не е
включено в т. 3 и 4 на чл. 4, ал. 2, предприемат действия за издаване на съответните
разрешения в срока по ал. 1, без да представят
документ за произход.
§ 81. Издадените подзаконови нормативни
актове преди влизането в сила на този закон
се прилагат до издаването на съответните
нови, доколкото не му противоречат.
§ 82. (1) Разпоредбите на чл. 15, 16, чл. 17,
ал. 3, чл. 29, ал. 1 – 3, чл. 30, чл. 44, ал. 1,
чл. 121, ал. 2, т. 10, чл. 145, ал. 1, т. 5, чл. 166,
ал. 2 и 4 и чл. 214, ал. 5 се прилагат от 5
април 2013 г.
(2) Разпоредбите на чл. 33, 34, чл. 44,
ал. 2, чл. 72, 107, 110, 130, 162, 163, 164 и 169
се прилагат от 5 април 2015 г.
§ 83. Законът влиза в сила от деня на
обнародването му в „Държавен вестник“.
Законът е приет от 41-ото Народно събрание на 12 септември 2012 г. и е подпечатан с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
8603
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УКАЗ № 322
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“
Законът за ратифициране на измененията на
чл. 25 и 26 от Конвенцията за опазване и използване на трансграничните водни течения и
международните езера, приет от ХLI Народно
събрание на 12 септември 2012 г.
Издаден в София на 20 септември 2012 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Диана Ковачева

ЗАКОН

за ратифициране на измененията на чл. 25 и
26 от Конвенцията за опазване и използване
на трансграничните водни течения и между
народните езера
Член единствен. Ратифицира измененията
на чл. 25 и 26 от Конвенцията за опазване и
използване на трансграничните водни течения
и международните езера, приети (с решение
ІІІ/1) от страните по Конвенцията на 28 ноември 2003 г.
Законът е приет от 41-ото Народно събрание на 12 септември 2012 г. и е подпечатан
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
8602

РЕШЕНИЕ

за отпускане на пенсия за особени заслуги
към държавата и нацията
Народното събрание на основание чл. 86,
ал. 1 от Конституцията на Република България
във връзка с чл. 91 и § 6, ал. 4 от преходните
и заключителните разпоредби на Кодекса за
социално осигуряване
РЕШИ:
1. Отпуска пенсия за особени заслуги към
държавата и нацията на Раденко Лазов Митев
(следват лични данни), считано от 1 юли 2012 г.
2. По отношение на пенсията по т. 1 да се
прилагат разпоредбите на Кодекса за социално
осигуряване.
3. Изпълнението на решението се възлага
на управителя на Националния осигурителен
институт.
Решението е прието от 41-ото Народно съб
рание на 19 септември 2012 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
8716
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КОНСТ И Т У Ц ИОНЕН СЪД
РЕШЕНИЕ № 10
от 13 септември 2012 г.

по конституционно дело № 15 от 2011 г.
Конституционният съд в състав: председател: Евгени Танчев, членове: Емилия Друмева, Владислав Славов, Димитър Токушев,
Благовест Пунев, Пламен К иров, Красен
Стойчев, Георги Петканов, Цанка Цанкова,
Стефка Стоева, Румен Ненков, Кети Маркова, при участието на секретар-протоколиста
Гергана Иванова разгледа в закрито заседание на 13 септември 2012 г. конституционно
дело № 15 от 2011 г., докладвано от съдията
Емилия Друмева.
Конституционният съд е сезиран по искане
на 52 народни представители от 41-вото Народно събрание на основание чл. 150, ал. 1
от Конституцията. Делото е образувано на
23.12.2011 г. Производството е по чл. 149,
ал. 1, т. 2 и 4 от Конституцията; иска се
установяване противоконстит у ционност та
на § 6, т. 18, букви „а“ и „б“ от преходните
и заключителните разпоредби (ПЗР) на Закона за бюджета на Държавното обществено
осигуряване за 2012 г. (ЗБДОО, обн., ДВ,
бр. 100 от 2011 г.), както и несъответствието им с международни договори, по които
Република България е страна. С оспорените
разпоредби се изменят чл. 68, ал. 1 и 3 от
Кодекса за социално осигуряване (КСО, обн.,
ДВ, бр. 110 от 1999 г.; посл. изм., бр. 100 от
2011 г.). Оспорените разпоредби на ЗБДОО
за 2012 г. гласят: Точка 18. „В чл. 68:
а) в ал. 1 изречение второ се изменя така:
„О т 31 декем ври 2011 г. въ зрас т та с е
увеличава от първия ден на всяка следваща
календарна година с 4 месеца за жените и
мъжете до достигане на 63-годишна възраст
за жените и 65-годишна възраст за мъжете.“;
б) алинея 3 се изменя така:
„(3) В случай, че лицата нямат право на
пенсия по ал. 1 и 2, до 31 декември 2011 г.
те придобиват право на пенсия при навършване на 65-годишна възраст за жените и за
мъжете и не по-малко от 15 години действителен осигурителен стаж. От 31 декември
2011 г. възрастта се увеличава от първия ден
на всяка следваща календарна година с 4
месеца до достигане на 67 години.“
В искането се твърди, че извършената
промяна в чл. 68, ал. 1 и 3 КСО противоречи
на преамбюла на Конституцията, в който
Република България е определена като социална държава. Твърди се също, че завишаването на възрастта за придобиване право
на пенсия за осигурителен стаж и възраст,
както е направено с оспореното изменение
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на чл. 68 КСО, стоварва икономическите и
финансовите тежести върху най-уязвимата
и бедна част на обществото – хората в напреднала възраст и пенсионерите, с което се
нарушава чл. 51, ал. 1 и 3 от Конституцията.
Оспореното изменение е направено, без да
са спазени принципите на осигуряването и
установената в Кодекса на труда и в КСО
процедура – обсъждане на такава промяна
в Национа лни я съвет за т рист ранно сътрудничество, и по този начин са нарушени установените принципи на стабилност,
предвидимост и социален диалог. Сочи се
и нару шен ие на п ри н ц и па за п ра вовата
държава (чл. 4, ал. 1 от Конституцията) и
на върховенството на Конституцията (чл. 5,
ал. 1), на която отделните закони не могат
да противоречат – конкретно се обръща внимание, че оспореното изменение е гласувано
само на едно четене, тъй като първоначалният законопроект не го е съдържал, което
представлява нарушение на чл. 88, ал. 1 от
Конституцията; представлява и нарушение на
чл. 87, ал. 1 от Конституцията за правото на
законодателна инициатива на всеки народен
представител, тъй като предложение за изменение на приет на първо четене законопроект,
с каквото е направено оспореното изменение
на КСО, представлява една от формите на
законодателната инициатива на народните
представители, а такова предложение може
да бъде допуснато на второ четене само в
рамките на принципите и целите на този
законопроект, какъвто не е оспореният случай. Изменението е в разпоредби на кодекс,
а е направено с бюджетен закон, който има
едногодишно действие, и с това е нарушен
според искането принципът за правовата
държава. Освен това вносителите твърдят,
че промяната в чл. 68, ал. 1 и 3 КСО не е
в съответствие с чл. 26, ал. 2 на Конвенция
№ 102 на Международната организация на
труда (МОТ) от 1952 г., по която Република
България е страна.
С определение от 24 януари 2012 г. Конституционният съд е допуснал за разглеждане
по същество искането. Конституирал е като
заинтересувани страни по делото Народното
събрание, президента, Министерския съвет,
м и н ис т ъра на фи на нси т е, м и н ис т ъра на
труда и социалната политика, омбудсмана,
Националния осигурителен институт (НОИ),
Конфедерацията на независимите синдикати
в България (КНСБ), Конфедерацията на труда
„Подкрепа“ (КТ „Подкрепа“), Конфедерацията на работодателите и индустриалците в
България (КРИБ), Българската асоциация
за допълнително пенсионно осиг у ряване,
Съюза на пенсионерите – 2004, Обединения
съюз на пенсионерите, Конфедерацията на
обществени организации за социална защита
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на пенсионерите в България, Националната инициатива „Социална солидарност“ и
Българската асоциаци я на пенсионерите.
От тях становища по делото са представили
президентът, Министерският съвет, министърът на финансите, министърът на труда
и социалната политика, НОИ, КНСБ, КТ
„Подкрепа“, КРИБ, Съюзът на пенсионерите – 2004 и Националната инициатива „Социална солидарност“. Искането се подкрепя
от КНСБ, КТ „Подкрепа“, Съюза на пенсионерите – 2004 и Националната инициатива
„Социална солидарност“. Според президента
(Росен Плевнелиев), Министерския съвет,
м и н ис т ъра на фи на нси т е, м и н ис т ъра на
труда и социалната политика, НОИ и КРИБ
искането е неоснователно.
І.
Конституционният съд, след като обсъди
установените факти и обстоятелства, доводите и съображенията, изложени в искането и в становищата на страните, за да се
произнесе, взе предвид следното: Проектът
на ЗБДОО за 2012 г. е внесен от Министерския съвет в 41-вото Народно събрание на
2.11.2011 г. и в него (ПЗР) първоначално не
се съдържат оспорените в това дело разпоредби. Законопроектът се обсъжда на първо
четене (16.11.2011 г.) в пленарната зала на
Народното събрание със становищата на
комисиите. Между първото и второто четене
на законопроекта народни представители
внасят две предложения за изменение на
приетия на първо четене законопроект, засягащи чл. 68 КСО. След дебат Народното
събрание приема едно от предложенията и
то става част от ЗБДОО за 2012 г. като т. 18
на § 6 от ПЗР на закона.
На основание чл. 101 от Конституцията
президентът (Георги Първанов) е наложил
санкция (вето) върху приетия закон, като
го е върнал за ново обсъждане в Народното
събрание; санкцията е върху целия закон,
който е оспорен от президента изцяло и по
принцип поради сочени от него съществени
законодателни недостатъци, в т.ч. нарушения
на законодателния процес, засягащи основни
права на гражданите. На 16.12.2011 г. ветото
на президента е преодоляно с гласуване от
Народното събрание. Законът за бюджета
на Държавното обществено осигуряване за
2012 г. е обнародван в „Държавен вестник“,
бр. 100 от 2011 г.
ІІ.
Относно соченото в искането противоре
чие на § 6, т. 18, букви „а“ и „б“ от ПЗР на
ЗБДОО за 2012 г. с принципа за социалната
държава (преамбюла на Конституцията) и
с чл. 51, ал. 1 и 3 от Конституцията
1. Социалната държава като характеристика на съвременната българска държава
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присъства в практиката на Конституционния
съд. Определянето на една държава като
социална е присъщо на широкото разбиране
за демокрация, включващо социална справедливост и сигурност. Социалната функция
на държавата се възприема като преразпределяне на тежестта на направените разходи
(Решение на КС № 13 от 2003 г. по к.д. № 11
от 2003 г.; Решение на КС № 8 от 2012 г. по
к.д. № 16 от 2011 г.), което цели да осигури на
всеки слой от населението икономически и
културен екзистенц на умерено ниво. Възприема се и като програма, която се изпълнява
заедно със свободата на избор на професия
и образование, със социалното обвързване
на собствеността, с възможното използване
на земята, природата и производителните
сили в общ интерес. Социална е държавата, която се стреми възможно най-добре да
вгради принципа за социалната справедливост в законодателството и управлението.
Съвременният конституционализъм издига
постулата за социалната държава до основно
начало на демократичната и правова държава.
И за да не остане само като бланкетна формула и социално-карикативно определение
без реално съдържание, от закрепването му
като конституционен принцип се извежда
задължение за носителите на властта в държавата да предприемат активни и ефективни
действия за постигане на социална справедливост и социална сигурност. Принципът за
социалната държава представлява мандат за
активна социална политика на държавата с
цел гарантиране социална закрила на хората.
В Конституцията „социалната държава“ е основно начало и рамката, в която се вмества
социалната закрила. Основен компонент на
тази закрила е организирането и поддържането на система на обществено осигуряване
като система на взаимопомощ, чрез която се
защитава общият интерес – в нейните рамки
гражданите се осигуряват, получават осигурителни обезщетения при изпълнението на
определени законови условия и изисквания.
При дългосрочното обществено осигуряване – пенсионното, централна е функцията на т.нар. „договор между поколенията“
(Становище на Европейския икономически
и социален комитет (ЕИСК) относно Икономическа и финансова оценка на въздействието
от застаряването на населението, О.В., С 161,
13.07.2007 г.), при който чрез плащане на осигурителни вноски от настоящото работещо
поколение се финансират пенсиите на пред
ходното (работещо) поколение. Държавното
обществено осиг у ряване функционира на
разходнопокривен принцип. Това означава,
че приходите от осигурителните вноски на
работещите сега следва да покриват, пак сега,
разходите за пенсии. Действа правилото, че
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социалната справедливост, сигу рност та и
солидарността могат да бъдат гарантирани
само докато броят на лицата, получаващи
обезщетения, е значително по-малък от броя
на лицата, които правят вноски за това.
Обстоятелства, предизвикващи отклоняване
от това съотношение, правят наложителни
реформи в осигурителната система. В практиката си Конституционният съд е отчитал
такива общоизвестни обстоятелства, наложили реформи, в т.ч. въвеждането на повишени изисквания за придобиването право
на пенсия за осигурителен стаж и възраст
(Решение на КС № 5 от 2000 г. по к.д. № 4 от
2000 г.). В настоящия конституционен спор
съдът също отчита такива обстоятелства – в
резултат на негативните демографски процеси работоспособното население продължава
да намалява спрямо предходните години;
демог рафск и т е т ен ден ц и и, свърза н и с ъс
застаряване на населението, увеличаването
на средната продължителност на живота и
намаляването на броя на хората в работоспособна възраст, водят до негативни последици
за социалното осигуряване. От една страна,
лицата, които внасят осигурителни вноски,
стават по-ма лко, от дру га – периодът на
получаване на пенсия става по-продължителен, а броят на лицата, които получават
пенсия – все по-голям. Статистически данни
на НОИ показват, че в България съотношението между работещи и пенсионери за
2011 г. вече е 100:79.5, сравнено със същото
съотношение за 2007 г. – 100:78.6 (изведено от
данни на Статистически справочник. Демография, икономика и социално осигуряване
1991 – 2011 г., НОИ, 2012 г.). Прогнозира се,
че в дългосрочен план публичните финанси
ще се окажат под постоянен и засилващ се
натиск, идващ от очаквания ръст на разходите за пенсии като дял от брутния вътрешен
продукт. При тези обстоятелства държавата,
ако е „социална“, е длъжна да предприеме
мерки за стабилизиране на осигурителната
система, а оттам и да създаде и поддържа
условия за осъществяването на основното
право на социално осигуряване, в т.ч. правото
на пенсия. Следователно предприемането на
реформа с цел подобряването на съотношението в „договора на поколенията“ не нарушава
принципа за социалната държава, напротив,
така се изпълнява мандатът за социална закрила, произтичащ от качеството „социална
държава“. Държавата изпълнява едно свое
задължение. Налага се изводът, че оспореното законово съдържание по същество не
нарушава принципа за социалната държава.
Проблемът е, че с приемането на оспорените законови текстове се „скъсява хоризонтът“
на иначе наложителните по своята същност
реформи на пенсионната система – съгласно
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оспорените текстове на чл. 68 КСО увеличаването на възрастта за пенсиониране действа
от 31.12.2011 г., а преди изменението – от
31.12.2020 г., т.е. реформата по същество е
заложена още преди изменението, но с изменението нейното въвеждане се ускорява с
9 години. Сравнението в текста на изр. 2 от
ал. 1 на чл. 68 от КСО преди изменението
му с § 6, т. 18 от ПЗР на ЗБДОО за 2012 г.
показва различие единствено в две числа:
първото е началният момент на нарастването – 2011 г. вместо 2020 г., като старата
редакция на текста е „31 декември 2020 г.“,
а новата – „31 декември 2011 г.“; второто
е стъпката на нарастване на възрастта от
нача лото на всяка следваща ка лен дарна
година – 4 вместо 6 месеца преди изменението. Следователно спорът е не дали да се
увеличава възрастта за пенсиониране; този
спор вече е решен полож и т елно пора ди
развитието на обективни процеси не само
в България, но и в цяла Европа. В самото
искане се прави позоваване на становището
на Европейск и я и коном и ческ и и соц иален комитет (ЕИСК) за това, че държавите – членки на Европейския съюз, трябва
да запазят устойчивостта на пенсионните си
системи. В становища на някои от страните
се визират констатациите и препоръките,
отправени от Съвета на Европейския съюз
относно Националната програма за реформи на България (2011 – 2015 г.), и особено
Препоръка № 3 за необходимите действия,
които България следва да предприеме през
2011 г.: „Да изпълни действията, договорени
със социалните партньори по провежданата
понастоящем реформа на пенсионната система, да ускори някои от ключовите є мерки,
които биха спомогнали за повишаването на
действителната възраст за пенсиониране и
намаляване на ранното напускане на трудовия
пазар като постепенното увеличаване на продължителността на социалното осигуряване,
както и да засили мерките за улесняване на
възрастните работници да остават по-дълго
на работа.“ (ОВ, С 209/5 от 15.07.2011 г.); за
2012 г. препоръката на Съвета на Европейския
съюз е: „(2) Да предприеме допълнителни
стъпки за намаляване на рисковете за устойчивостта и да подобри адекватността на
пенсионната система чрез изравняване на
законоустановената пенсионна възраст при
мъжете и жените, които са внасяли осигурителни вноски през целия си трудов стаж.
Да въведе по-строги критерии и механизми
за контрол при отпускането на пенсии за
инвалидност.“ (ОВ, С 219/9 от 24.07.2012 г.).
Налага се изводът, че принципното решение за на лож ителното постепенно нарастване на възрастта за пенсиониране е
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взето и присъства в действащата правна
уредба още от 2010 г.; то не е оспорвано
к ат о п ро т и воконс т и т у ц ион но. С ъщ и ната
на сегашния спор е в началния момент, от
който се задейства предвиденото нарастване.
Оспорва се и начинът, по който е извършено
въпросното изменение на закона. Съдът прави
констатацията, че оспореното „скъсяване на
хоризонта“ на пенсионната реформа обаче
няма само формално измерение; в случая
се поставя принципно въпросът за предвидимостта в провеждането на такава реформа,
оттам – в изменянето на законовата уредба
и отражението върху осъществяването на
основните права на граж даните в такава
чувствителна област като дългосрочното обществено осигуряване. Въпросът е дебатиран
в Народното събрание при второто четене на
проекта за ЗБДОО за 2012 г. с изказвания,
че промяната е изненадваща, изтеглянето
на началния момент, от който се увеличава
възрастта за пенсиониране с 9 години напред
е в ущърб на естествения стремеж на всеки
човек за предвидимост в неговия живот,
да планира по какъв начин да организира
своето професионално развитие и излизане
в пенсия; а изненадващото ускоряване на
реформата разколебава доверието на хората
в осигурителната система.
Съдът споделя това разбиране, тъй като
несъмнено ефектът от заложените реформи
трябва да е предвидим във времето. Предвидимостта е изискване към формирането и
осъществяването на законодателната политика. Предвидимостта на правното регулиране
е признак на правната сигурност, а оттук – и
на самата правова държава. Едновременно с
това обаче съдът отчита, че този признак не
следва да се абсолютизира – съвременният
конституционализъм както в България, така
и по света не посочва изрично такова изискване към законодателя. Що се отнася до
социалната сфера, в периоди на преход или
кризи тя познава и е преживявала не само
плавни и предвидими изменения, възможна
е конкуренция между справедливостта и стабилността на социалната закрила (Решение
на КС № 1 от 2005 г. по к.д. № 8 от 2004 г.).
Такива изменения са приемливи, стига социалната държава да изпълнява задълженията
си, като създава условия за осъществяване
на основните права на гражданите в социалната сфера. Съдът счита, че оспореното
изменение на КСО относно нарастването
на възрастта за пенсиониране не нарушава
принципа за социалната държава и не е
противоконституционно.
Едновременно с това обаче съдът прави
извода, че въпросното ускоряване на въвеждането на нарастваща възраст за пенсиониране
задължително трябва да бъде съпровождано
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с ефективни мерки от страна на държавата,
гарантиращи очакваната работоспособност у
хората, които ще работят по-дълго – повече
здравеопазване и наложителни адекватни
изменения в условията и режима на престиране на труда. Конституционният принцип за
социалната държава не позволява въпросната
реформа да се ограничава само до повишаването на пенсионната възраст – мярка, която
според споменатото становище на ЕИСК,
ако не бъде последвана от други необходими
действия на държавата, може да се окаже
излишна и влошаваща качеството на живот
на гражданите. Пак според ЕИСК „реформи,
стъпващи единствено върху увеличаването
на законоустановената пенсионна възраст,
не са решение, тъй като това би тласнало
милиони възрастни хора, особено жените,
под прага на бедността. Реформите трябва
да се съсредоточат върху увеличаване на
ефективната възраст за пенсиониране чрез
инициативи за подобряване на възможностите
за удължаване на трудовия живот, наред с
ефективна политика на увеличаване на работните места и възможностите за заетост
и реална политика на „активно стареене“. …
Като се вземат предвид съществуващите разлики между видовете заетост по отношение
на трудността, повторяемостта на дейностите
и умората, е ясно, че разрешението на проблема със застаряването на населението не
може да се състои единствено в повишаване
на пенсионната възраст: по-дългото оставане
на работа не води до същите последствия
при всички професии и трябва да се има
предвид разликата между определената по
закон пенсионна възраст и реалната възраст
за оттегляне от пазара на труда.“ (ЕИСК, Становище относно „Икономическа и финансова
оценка на въздействието от застаряването
на населението“, О.В., С 161, 13.07.2007 г.).
Съдът отчита, че на фона на общата за
Европа тенденция за удължаване на срока за
трудовата дейност по-възрастните работници
именно поради възрастта си неизбежно са
по-застрашени, отколкото своите по-млади
колеги от заболявания и физически неразположени я. Несъмнено повишаването на
средната възраст на населението е свързано
с повишаване на разходите за здравеопазване. По отношение на здравеопазването
застаряването на обществото ще изисква
инвестиране в превенцията, качеството на
услугите по обслужване и в изследванията,
най-вече по отношение на заболяванията,
свързани с възрастните хора. Съдът държи
да подчертае, че ако от страна на държавата
не бъдат предприети такива наложителни
мерки, ще означава, че конституционната
повеля на социалната държава не е изпълнена
и ще е налице нарушение на Конституцията
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с непредвидими, но във всички случаи тежки
отрицателни последици за отделните хора и
за обществото.
2. Относно същността и спецификата на
основните права на гражданите в социалната сфера Конституционният съд има ясно
разбиране: при тях, за разлика от личните
основни права, наричани „отбранителни“ и
„негативни“, същността не е отбрана срещу
навлизането на публичната власт в запазената лична сфера, а е искане за позитивни
действия в социалната сфера от страна на
държавата и за съпричастност в нейните
постижения; затова тези права са наричани „съпричастни“ и „позитивни“. Те могат
да бъдат реализирани само ако държавата
предприеме необходимите и очаквани мерки
и създаде условия и гаранции (Решение на
КС № 2 от 2006 г. по к.д. № 9 от 2005 г.).
Присъщо на такива социални права е, че за
тяхното осъществяване трябва да се погрижи държавата. Преценката за пътищата на
реализация на социалните права е в компетентността на Народното събрание – да
създаде правила и ред за осъществяването на
конституционно записаните основни права.
Правото на обществено осигуряване (чл. 51,
ал. 1 от Конституцията) е такова основно
право на гражданите в социалната сфера.
Конституцията го прогласява: „Гражданите
имат право на обществено осигуряване...“,
а начинът на осигуряване, размерът на осигу рителните вноски, осигу рителната база
или осигурителният доход, други правила и
процедури са предмет на уредба в отделни
закони. Законодателят преценява по целесъобразност каква система на обществено
осигуряване да приеме и въз основа на какви
принципи то да се осъществява в съответствие
с конституционните норми (Решение на КС
№ 5 от 2000 г. по к.д. № 4 от 2000 г.) и да
даде едно или друго конкретно разрешение
по целесъобразност, стига то да не е в несъответствие с принципите на Основния закон
(Решение на КС № 21 от 1998 г. по к.д. № 18
от 1997 г.). Впрочем понятието „пенсиониране“ присъства в текста на Конституцията
(чл. 129, ал. 3, изр. 2) до влизането в сила
на първото є изменение през 2003 г. (ДВ,
бр. 85 от 2003 г.) като понятие с познато
съдържание, представляващо едно от основанията за освобождаване от длъжност на
съдии, прокурори и следователи. С изменението на тази конституционна разпоредба
„пенсиониране“ е заменено с „навършване
на 65-годишна възраст“.
В своята практика Конституционният съд
многократно се е произнасял по различни
проявления на правото на обществено осигуряване; разглеждал го е като правото на
всеки човек да се включи в системата на
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общественото осигуряване и при настъпването на определено събитие – осигурителен
риск, да получи част от съответен фонд.
Ползването на средства от такъв фонд е
възможно само доколкото в него има изпреварващо натрупване, поради което правото
на обществено осигуряване по дефиниция
п р ед по с т а вя по т р ебно с т т а да с е п ра вя т
определени парични вноски. Така самото
п ра во на оси г у ря ва не – общес т вено и л и
здравно, се осъществява чрез съответните
системи на обществено, респ. здравно осигуряване. Конституцията съдържа „обществено осигуряване“ като понятие с познато
съдържание, без да установява какъвто и да
е тип система на обществено осигуряване.
Действащата законова уредба е в Кодекса
за социално осигуряване и издадените въз
основа на него подзаконови актове. Функцията на конституционно прогласеното право
на обществено осигуряване произтича от
същ нос т та на уста новената в д ържа вата
система на обществено осигуряванe: система
на взаимопомощ и солидарност (Решение
на КС № 5 от 2000 г. по к.д. № 4 от 2000 г.),
чрез която се защитава общият интерес, като
от набираните вноски на всички осигурени
лица се обезпечава материална защита на
изпадналите в нужда членове на обществото, които поради настъпване на определени
осигурителни рискове – майчинство, болест,
злополука, старост и др., са в невъзможност
за придобиване на средства срещу личен
труд. Сърцевината на правото на обществено
осигуряване е в гарантирането на социалната сигурност. Конституционно защитеното
му съдържание обхваща компонентите на
социалната сигурност – закрила при болест,
майчинство, т рудова злопол у ка, старост,
нужда от грижи, безработица. Това са постиженията на общественото осигуряване като
система, които се ползват при настъпването
на определени рискове и почиват върху заработеното от осигурените лица, за разлика
от социалното подпомагане. В тази връзка
съдът счита за неотносимо позоваването в
искането на ал. 3 от чл. 51 от Конституцията,
чиято уредба няма връзка с общественото
осигуряване, а визира субекти на особена
правна закрила – не всички възрастни хора,
а само онези, които нямат близки и не могат
да се издържат от своето имущество. Съдът
не установява нарушение на чл. 51, ал. 1 и
3 от Конституцията.
3. В искането и в някои от становищата се
обръща особено внимание на необходимостта
от социален диалог и се визира споразумението
за финансова стабилизация на държавното
обществено осигуряване и усъвършенстване
на пенсионното законодателство, подписано
от представители на държавното ръководство
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и синдикални организации на работници
и работодатели, в което нарастването на
възрастта за пенсиониране с 6 месеца (а не
4 месеца, както е по действащата оспорена
уредба) е предвидено да започне от 2021 г.
Съдът отбелязва, че „социален диалог“ не
е пон ятие на Констит у ци ята. Несъмнено
изявите на такъв диалог са проява на гражданското общество по смисъла на чл. 4, ал. 1
(in fine) от Конституцията. В съвременната
държава те са богати и многостранни, но
разли чни те механизми за съгласу ване и
консултации със социални партньори не са
конкретизирани на конституционно равнище,
не са конституционна норма. Съдът многократно се е произнасял, че преценката за
конституционосъобразност се прави с оглед
нарушаването на конкретни конституционни
принципи и разпоредби (Решение на КС № 3
от 1995 г. по к.д. № 6 от 1995 г.) и не намира
основание да изостави това свое разбиране.
ІІІ.
Относно соченото в искането противоре
чие на § 6, т. 18, букви „а“ и „б“ от ПЗР на
ЗБДОО за 2012 г. с чл. 4, ал. 1, чл. 5, ал. 1,
чл. 87 и 88 от Конституцията
4. В искането се поддържа, че в нарушение на чл. 4, ал. 1, чл. 5, ал. 1, чл. 87 и 88
от Конституцията оспорените разпоредби
на чл. 68, ал. 1 и 3 КСО са предложени от
народни представители, след като законопроектът е бил приет на първо четене без
тези текстове и се прави изводът, че оспорените разпоредби са приети само на едно
гласуване, което представлява нарушение
на чл. 88 – всеки законопроект се приема
на две гласувания, както и че е нарушен
чл. 87 – осуетено е реализирането на правото
на законодателна инициатива на народните
представители по внесеното предложение
след първото четене. А след като има нарушения на чл. 87 и 88, в искането се прави
изводът, че те формират нарушение и на
чл. 4, ал. 1 и чл. 5, ал. 1 от Конституцията.
В подкрепа се сочи и че ЗБДОО за 2012 г.
е специфичен закон – „финансов план-програма“ с едногодишно действие, а с негова
заключителна разпоредба – § 6, т. 18, се изменя разпоредба на КСО, което изменение е
извън обсега и целите на приетия на първо
четене проект на ЗБДОО за 2012 г.
Както беше посочено, в ПЗР на проекта
за ЗБДОО за 2012 г., внесен в Народното
събрание, не се съдържа параграф за изменение на въпросния чл. 68 КСО. Нещо
повече, в мотивите към него се посочва, че
разчетите на пенсиите за 2012 г. се основават
на парамет рите, за ложени в средносрочната фискална рамка на правителството,
като изискуемата към настоящия момент
възраст за придобиване право на пенсия за
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осигурителен стаж и възраст по чл. 68 КСО
(60 години за жените и 63 – за мъжете) се
запазва през 2012 г. Докладът на Комисията
по бюджета и финансите за първо четене
въ зп роизвеж да основн и т е положен и я на
внесения законопроект, но вече не съдържа
изричното пояснение от мотивите на законопроекта, че възрастта, изискуема през 2011 г.,
се запазва и през 2012 г. В изказвания на
народни представители при първото четене в
пленарната зала се отбелязва, че в комисия
е обсъждан въпросът да се предложи между
първото и второто четене на законопроекта
увеличаване на възрастта за пенсиониране.
По време на първото четене на законопроекта в пленарната зала министърът на труда
и социалната политика обръща внимание,
че при задълбочаващата се икономическа
криза в Европа ще се наложи заложените
принципни реформи относно постепенното
вдигане на възрастта за пенсиониране да се
реализират по-ускорено от предвижданото
като опит за стабилизиране и намаляване
н ат иск а в ърх у о си г у ри т е л н ат а сис т ема.
Между първото и второто четене на законопроекта народни представители са внесли
2 предложения за изменение на приетия на
първо четене законопроект, засягащи чл. 68
КСО – от група народни представители (К.
Велчев и др.) и от народния представител
М. Стоянова. Водещата комисия изцяло подкрепя предложението на М. Стоянова и го
представя в пленарната зала на второ четене
като „предложение на комисията“. След дебат
Народното събрание приема това предложение и то става част от ЗБДОО за 2012 г.
като т. 18 на § 6 от ПЗР на закона. При тези
факти в искането и някои от становищата
се поддържа, че това предложение е прието
само на едно гласуване в противоречие с
чл. 88 от Конституцията.
Съдът неведнъж е констатирал, че уредбата
на законодателния процес в Конституцията
е пестелива. Поради това цялостният механизъм, представляващ процедурата, по която
се извършват обсъж дането и гласуването
на законите, е доразвит и конкретизиран в
Правилника за организацията и дейността
на Народното събрание (ПОДНС), който
е особен акт, приет въз основа на самата
Конституция (чл. 73). Съдът се е произнасял и по правилото за задължителните две
гласувания на всеки законопроект в следния
смисъл: двете „четения“ са две решаващи
фази на законодателния процес и протичат
като обсъждане и гласуване в пленарната
зала на парламента. Освен в парламентарната зала обаче законопроектите се обсъждат и гласуват и в постоянните комисии на
Народното събрание. След като на първо
четене законопроектът бъде обсъден и приет
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в неговата цялост, народните представители
имат възможност да предлагат изменения и
допълнения по законопроекта. Тази фаза не
е спомената изрично в Конституцията, но
без възможността законопроектът да бъде
изменян и допълван второто четене в парламентарната зала би загубило своя смисъл.
Според ПОДНС предложенията на народните
представители се обсъждат в постоянната
комисия, която е „водеща“ по конкретния
законопроект, включват се в нейния доклад
за второ четене, обсъждат се и в пленарна
за ла и се гласу ват. Следователно в така
установената процедура имплицитно е заложена идеята, че има и такива текстове,
които ще са обсъдени и приети само веднъж
в пленарната зала на второ четене, тъй като
са били предложени между първото и второто четене на законопроекта. Това основно
положение в съвременни я законодателен
процес не противоречи на конституционното
правило за приемане на законопроектите на
две четения, защото е част от самото второ
четене. То се прилага обаче задължително в
съчетание с правилото на парламентарното
право, че такива предложения се обсъждат
и гласу ват на второ четене само ако не
противоречат на принципите и обхвата на
законопроекта, приет на първо четене (чл. 71,
ал. 1 ПОДНС). Преценката за наличие или
липсата на такова противоречие принадлежи
единствено на самото Народно събрание.
Съдът няма основания да се отклонява от
това разбиране в предишните си произнасяния – Решение № 28 от 1998 г. по к.д. № 26
от 1998 г.; Решение № 1 от 1999 г. по к.д.
№ 34 от 1998 г.; Решение № 14 от 2001 г. по
к.д. № 7 от 2001 г.; Решение № 4 от 2002 г.
по к.д. № 14 от 2002 г.; Решение № 7 от
2005 г. по к.д. № 1 от 2005 г.; Решение № 6
от 2007 г. по к.д. № 3 от 2007 г.; Решение
№ 5 от 2009 г. по к.д. № 6 от 2009 г.; Решение
№ 8 от 2010 г. по к.д. № 2 от 2010 г.; Решение
№ 1 от 2011 г. по к.д. № 22 от 2010 г.
5. Конституцията не определя какво да
бъде съдържанието на бюджетните закони;
съдържа ги като понятие с познато съдържание, без да поставя ограничения досежно
конкретните им разпоредби. Практика на
Народното събрание, основана на Закона
за нормативните актове (ЗНА) и указа за
неговото прилагане, е със заключителните
разпоредби на закони да се регулира изменяне и допълване на други закони, с които
първите имат пряка връзка. ЗНА и указът за
неговото прилагане са особено значими за
законодателството нормативни актове, приети през 1973 г. и продължаващи да действат
с изменения и при сегашната Конституция.
Относно бюджетното законодателство Законът за устройството на държавния бюджет
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(ЗУДБ) изрично предвижда, че законопроектът се разглежда по общия ред, установен
в ПОДНС (чл. 21, ал. 1 ЗУДБ). Наистина
бюджетните закони имат ограничено действие
във времето, но главно чрез своите заключителни разпоредби те се вписват в останалото законодателство. Съдът установява, че
оспорените в това дело изменения на чл. 68
КСО имат пряко отношение към приходната
и разходната част на бюджета на държавното
обществено осигуряване, тъй като въвеждат
изменения в условията за придобиване право
на пенсия за осигурителен стаж и възраст
след 1.01.2012 г., което дава непосредствено
отражение и в начина на разходване на средства от държавното обществено осигуряване
за отпускане и изплащане на пенсии през
2012 г. Прилагането на оспорените изменения на чл. 68 КСО в практиката е в пряка
зависимост от ежегодните бюджетни закони
на държавното обществено осигуряване, тъй
като чрез тях финансово се осигурява действието им. Те се вместват в тази практика,
която не е противоконституционна.
6. Искането не посочва мотиви, защо със
закон не е допустимо да се правят съществени изменения в кодекси. Конституцията
не съдържа „кодекс“ като вид нормативен
акт. Съдържа го споменатият вече Закон за
нормативните актове и изрично предвижда, че за кодексите се прилагат правилата,
валидни за законите (чл. 4, ал. 2), което
означава и че изменянето на кодекс (освен с
кодекс) се прави и със закон. Съдът споделя
и подкрепя критичното разбиране, изразено
в искането и в някои от становищата, за
това, че измененията в кодекси следва да се
правят със закон за изменение и допълнение
на съответния кодекс, с отчитане обхватния
характер на кодификацията, което отговаря
на идеята за стабилното правно регулиране.
Едновременно с това съдът отчита, че едно
изменение, осъществено със заключителните
разпоредби на друг закон, има за цел съгласуваност в действащото законодателство
и не го поставя в противоречие с принципа
на правовата държава (чл. 4, ал. 1 от Конституцията), поради което не е противоконституционно на това основание.
7. Аргументът, черпен от чл. 87 от Конс т и т у ц и я та за т ова, че е би ло осуе т ено
упражняването на право на законодателна
инициат ива на отделни те народни п редставители при обсъждането на оспорените
текстове на второ четене, не е състоятелен:
народните представители поначало нямат
право да внасят законопроекти за годишни
бюджети (аргумент от чл. 87, ал. 1 от Конституцията). Те обаче имат право да правят
предложения и да участват в обсъждането
на на п ра вен и т е п ред ложен и я, след к ат о
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бюджетният законопроект е приет на първо
четене – както в комисия, така и в пленарната зала. В искането това право е възприето
като форма на законодателна инициатива.
Стенографските протоколи от второто четене на процесния закон свидетелстват за
оживен дебат на народните представители по
въпросните текстове, в т.ч. и предложения за
отхвърляне, както и редакционни поправки,
поради което съдът не установява осуетяване
на така възприетата форма на законодателна
инициатива и не установява противоконституционност на това основание.
ІV.
Относно соченото в искането несъот
ветствие на § 6, т. 18, букви „а“ и „б“ от
ПЗР на ЗБДОО за 2012 г. с чл. 26, ал. 2 от
Конвенция № 102 за социална сигурност
(минимални стандарти), приета от Между
народната организация на труда (МОТ) през
1952 г. (ДВ, бр. 73 от 2009 г.)
На това основание се оспорва само § 6,
т. 18, буква „б“ от ПЗР на ЗБДОО за 2012 г.
Вносителите поддържат в искането, че постепенното (от 31.12.2011 г. нататък) повишаване на възрастта по чл. 68, ал. 3 КСО до
достигане на 67 години е в несъответствие с
разпоредбата на чл. 26, ал. 2 от посочената
конвенция, която предвижда възрастта да
не надвишава 65 години.
Съдът констатира, че в искането се прави
позоваване само на част от текста на чл. 26,
ал. 2 от въпросната конвенци я. Пълни ят
текст на чл. 26, ал. 2 от Конвенция № 102
на МОТ гласи:
„РАЗДЕЛ V. ОБЕЗЩЕТЕНИЕ ЗА СТАРОСТ
Член 26
(2) Определената възраст не трябва да
надвишава 65 години или друга по-висока
възраст, която може да бъде определена от
компетентния орган, като се държи сметка
за работоспособността на възрастните хора
в съответната страна.“
Република България е ратифицирала тази
конвенция; тя е обнародвана (ДВ, бр. 73
от 2009 г.) и е влязла в сила за Република България. От текста на чл. 26, ал. 2 на
конвенцията е видно, че изрично се допуска
възможността при отчитане на резултатите от изследвания, наблюдени я и изводи
за нас т ъп ва щата нерабо т оспособнос т на
възрастните хора в съответната страна по
преценка на компетентния орган (в случая
законодателен) да се определи по-висока
възраст за отпускане на пенсия.
Съдът отчита, че пенсиите по чл. 68, ал. 3
КСО са предвидени за лица с недостатъчен
осигурителен стаж, които нямат достатъчно
участие в социалното осигуряване, откъдето
да се натрупа необходимият трудов/осигурителен стаж, т.е. тяхното положение не може
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да покрие общите изисквания (минималните
стандарти). За да може и тези лица да реализират правото си на дългосрочно обществено
осигуряване (чл. 51, ал. 1 от Конституцията),
т.е. пенсия за осигурителен стаж и възраст,
в чл. 68, ал. 3 КСО са предвидени особени,
различни от общия ред предпоставки: пониски показатели за осигурителен стаж – 15
години реална трудова заетост, но с общо
и за двата пола завишено изискване за възраст – 65 години за периода до 31.12.2011 г.,
а след това възрастта се увеличава всяка
следваща календарна година с 4 месеца до
достигане на обща за двата пола изискуема
възраст 67 години.
Съдът не установява несъответствие с
чл. 26, ал. 2 на Конвенция № 102 на МОТ
предвид посочения специфичен характер на
този вид пенсии, както и предвид обективните
демографски процеси в страната – застаряването на населението, но и увеличаването
на продължителността на живота, на физическата и духовната активност на хората,
поради което искането в тази му част следва
да бъде отхвърлено. Едновременно с това
съдът споделя разбирането (становище на
КНСБ), че разпоредбата на чл. 26, ал. 2 от
релевантната конвенция задължава всяка
държава – страна по конвенцията, да създава
достатъчно и подходящи условия за заетост
на хората в напреднала и близка до пенсиониране възраст, както и полагащо се здравеопазване за тях. Това задължение произтича
от естеството на всяко социално основно
право, каквото е и правото на обществено
осигуряване (чл. 51 от Конституцията); и за
българския законодател то е конституционна
повеля и задължение за изпълняване.
По изложените съображения и на основание чл. 149, ал. 1, т. 2 и 4 от Конституцията,
чл. 14, ал. 2 от Закона за Конституционен
съд Конституционният съд
РЕШИ:
Отхвърля искането на 52 народни представители от 41-вото Народно събрание за
установяване на противоконституционност
на § 6, т. 18, букви „а“ и „б“ от преходните
и заключителните разпоредби на Закона за
бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2012 г. (ДВ, бр. 100 от 2011 г.),
с които се изменят ал. 1 и 3 на чл. 68 от
Кодекса за социално осигуряване, както и
за установяване на несъответствието им с
международни договори, по които Република
България е страна.
Председател:
Евгени Танчев
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МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 221
ОТ 14 СЕПТЕМВРИ 2012 Г.

за приемане на Наредба за изискванията за
третиране на излезли от употреба гуми
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Ч лен ед и нс т в ен. Приема Н ар ед ба з а
изискванията за третиране на излезли от
употреба гуми.
Заключителни разпоредби
§ 1. Отменя се Наредбата за изискванията
за третиране на излезли от употреба гуми,
приета с Постановление № 183 на Министерския съвет от 2010 г. (обн., ДВ, бр. 69 от
2010 г.; изм., бр. 29 от 2011 г.).
§ 2. В Тарифата за такси т е, кои т о се
събират в системата на Министерството
на околната среда и водите, приета с Пос
тановление № 136 на Министерския съвет
от 2011 г. (ДВ, бр. 39 от 2011 г.), се правят
следните изменения и допълнения:
1. В чл. 12:
а) в ал. 1:
аа) точка 1 се изменя така:
„1. за извършване на дейности по третиране на отпадъци по чл. 35, ал. 1, т. 1 от Закона
за управление на отпадъците (ЗУО) – 200 лв.
за всяка площадка поотделно;“
бб) създава се т. 5:
„5. на лица, пускащи на пазара продукти,
след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци, изпълняващи
задълженията си индивидуално – 200 лв.“;
б) алинеи 2 – 5 се изменят така:
„(2) За изменение и/или допълнение на
разрешенията за извършване на дейности по
ал. 1, т. 1 се събира такса в размер 50 лв.
(3) В случаите, когато изменението и/или
допълнението на разрешението за извършване на дейностите по ал. 1, т. 1 включва
нова площадка, се събира такса в размер
200 лв. за всяка нова площадка поотделно.
(4) За продължаване срока на действие
на разрешението се събират следните такси:
1. по ал. 1, т. 4 – 300 лв.;
2. по ал. 1, т. 5 – 100 лв.
(5) За изменение и/или допълнение на
разрешението за извършване на дейностите
се събират следните такси:
1. по ал. 1, т. 4 – 300 лв.;
2. по ал. 1, т. 5 – 100 лв.“;
в) алинея 6 се отменя.
2. Член 13 се изменя така:
„Чл. 13. (1) За извършване на регистрация
по глава пета, раздел ІІ от ЗУО и издаване
на рег ис т ра ц ионен док у мен т се с ъби рат
следните такси:
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1. по чл. 35, ал. 3 ЗУО – 100 лв. за всяка
площадка поотделно;
2. по чл. 35, ал. 5 ЗУО – 180 лв.
(2) За изменение и/или допълнение на
регист раци я по глава пета, раздел ІІ от
ЗУО, в т.ч. на регистрационен документ, се
събира такса в размер 50 лв.
(3) В случаите, когато изменението и/или
допълнението на регистрацията по глава
пета, раздел ІІ от ЗУО, в т.ч. на регистрационния документ, включва нова площадка,
се събира такса в размер 100 лв. за всяка
нова площадка поотделно.“
3. Член 14 се отменя.
4. Член 15 се отменя.
5. Член 16 се изменя така:
„Чл. 16. За вписване в регистъра по чл. 45,
ал. 1, т. 6 ЗУО на лицата, извършващи дейности като търговец по § 1, т. 45 от допълнителните разпоредби на ЗУО или като брокер
по § 1, т. 5 от допълнителните разпоредби
на ЗУО, се събира такса в размер 100 лв.“
§ 3. Пос та новлен ие т о и наредбата по
член единствен влизат в сила от деня на
обнародването им в „Държавен вестник“, с
изключение на разпоредбите на чл. 8, ал. 1
и 2 от наредбата, които влизат в сила от
1 януари 2013 г.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Галина Маринска
НАРЕДБА
за изискванията за третиране на излезли
от употреба гуми
Г л а в а
п ъ р в а
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С наредбата се определят изискванията за събирането, транспортирането, съхраняването, оползотворяването или
обезвреж да не т о на из лез л и о т у по т реба
гуми (ИУ Г), вк лючително целите, за регенерирането и/или рециклирането, и/или
оползотворяването им.
Чл. 2. С наредбата се регламентират:
1. предотвратяването и ограничаването на
замърсяването на околната среда в резултат
на третирането и транспортирането на ИУГ;
2. прилагането на мерки от лицата, които пускат на пазара гуми, за събирането,
опо л з о т воря ва не т о и л и о б е звр еж да не т о
на ИУ Г без риск за човешкото здраве и
околната среда и постигане на целите за
регенерирането и/или рецик лирането, и/
или оползотворяването им;
3. въвеж дането и функционирането на
екологосъобразна система за управление и
контрол на дейностите по събиране, транспортиране, съхраняване, оползотворяване
или обезвреждане на ИУГ;
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4. информирането на крайните потребители за ролята им в събирането на ИУГ и
за наличните системи за събиране.
Чл. 3. Наредбата се прилага за:
1. всички видове пуснати на пазара гуми
(външни, вътрешни и плътни) независимо
от предназначението им;
2. за излезлите от употреба гуми.
Г л а в а

в т о р а

ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И ОГРАНИЧАВАНЕ
ЗАМЪРСЯВАНЕТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА
Чл. 4. Забранява се:
1. и з о с т а в я не т о, нер егл а мен т и ра но т о
изхвърляне или друга форма на неконтролирано обезвреждане на ИУГ;
2. изгарянето на ИУГ с изключение на
случаите, в които лицата притежават съответното разрешение по чл. 35 от Закона за
управление на отпадъците (ЗУО);
3. депонирането на цели и нарязани ИУГ
с изключение на велосипедни гуми и гуми
с външен диаметър, по-голям от 1400 мм;
4. предаването на ИУГ за третиране и
транспортиране на лица, които не отговарят
на условията по чл. 14.
Чл. 5. Излезлите от употреба г уми се
оползотворяват и по следните начини:
1. чрез регенериране;
2. чрез рециклиране;
3. чрез влагането им като материал в
с т рои т елс т во т о, вк л юч и т ел но в ла га не т о
на цели и нарязани ИУГ като материал в
строителството на депа;
4. чрез изгаряне с оползотворяване на
енергията.
Чл. 6. (1) Притежатели те на И У Г извършват дейности по събиране, съхраняване,
транспортиране, оползотворяване или обезвреж дане на ИУГ, в случай че притежават
съответния документ по чл. 35 ЗУО.
(2) Притежателите на ИУГ ги предават на
лицата по чл. 14, в случай че не притежават
съответния документ по чл. 35 ЗУО.
Г л а в а

т р е т а

ЗА ДЪЛЖЕНИЯ Н А ЛИЦ АТА, КОИТО
ПУСК АТ НА П АЗАРА Г УМИ
Чл. 7. (1) Лицата, които пускат на пазара
гуми, отговарят за събирането, съхраняването, транспортирането, оползотворяването
или обезвреждането на ИУГ.
(2) Когато лицата, които пускат на пазара
гуми, не могат да бъдат идентифицирани,
отговорността по ал. 1 се носи от дистрибуторите, включително от лицата, извършващи
продажби на крайните потребители.
Чл. 8. (1) Лицата по чл. 7 прилагат мерки
за постигане на следните цели:
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1. не по-малко от 65 на сто от количеството
(в тонове) гуми, пуснати от тях на пазара на
Република България през текущата година,
трябва да бъдат оползотворени;
2. не по-малко от 50 на сто от количес
твото (в тонове) гуми, пуснати от тях на
пазара на Република България през текущата
година, трябва да бъдат регенерирани и/или
рециклирани.
(2) Целите по ал. 1, т. 2 се постигат поетапно съгласно сроковете по § 2 от преходните и заключителните разпоредби (ПЗР).
(3) Изпращането на ИУГ от територията
на страната към територията на друга държава – членка на Европейския съюз (ЕС),
и/и ли изнасянето им извън тери тори я та
на ЕС с цел оползотворяване се зачитат за
изпълнение на целите по ал. 1, само ако:
1. п ревозът е извършен п ри спазва не
изискван ията на Регламент (ЕО) № 1013/2006
на Европейския парламент и на Съвета от
14 юни 2006 г. относно превози на отпадъци,
наричан по-нататък „Регламент 1013/2006“, и
2. е налице удостоверение за оползотворяване за износ по приложение № 1, съгласно
което оползотворяването e извършено при
условия, равностойни на изискванията на
ЗУО и подзаконовите нормативни актове
по п ри лагането м у, изда дено от лицето,
изнасящо отпадъците за оползотворяване,
и копие на разрешение или друг документ
по националното законодателство на съответната страна, съгласно който получателят
има право да извършва оползотворяване на
ИУГ в съответствие с изисквания за опазване здравето на човека и околната среда,
еквивалентни на изискванията в законодателството на ЕС.
(4) Количествата гумени стружки, образувани в процеса на подготовката на каркаса
за регенериране, се зачитат за изпълнение на
целта по чл. 8, ал. 1, т. 2, в случай че бъдат
предадени на предприятие за производство на
крайни продукти и това бъде удостоверено
със справка по образец съгласно наредбата
по чл. 48, ал. 1 ЗУО, попълнена и заверена
от предприятието.
(5) Регенерирането се зачита за изпълнение на целите, когато е извършено, включително и по един от следните начини:
1. регенерирането е извършено с каркаси – собственост на клиента, и за регенерираната гума е заплатена продуктова такса;
2. регенерирането е извършено с каркаси
от ИУГ, събрани на територията на Репуб
лика България.
(6) Не се признава за изпълнение на целите по чл. 8, ал. 1:
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1. оползотворяването с въведени ИУГ на
територията на Република България от друга
държава – членка на ЕС, и/или с внесени
ИУГ по реда на Регламент № 1013/2006 на
ИУГ;
2. регенерирането с каркаси, внесени/
в ъведен и н а т ери т ори я т а н а Реп у б л и к а
България.
Чл. 9. (1) Лицата, които пускат на пазара гуми, изпълняват задълженията си по
чл. 7 и 8:
1. индивидуално, или
2. чрез колективни системи, представлявани от организация по оползотворяване.
(2) Лицата по ал. 1 са длъжни да информират дистрибуторите си за начина, по
който изпълняват задълженията си, като
им предоставят удостоверение по образец
съгласно наредбата по чл. 59, ал. 1 ЗУО.
(3) Лицата, които пускат на пазара гуми,
попълват вътрешнофирмената спецификация
и месечни сп ра вк и-дек лара ц и и с ъгласно
образци, определени с наредбата по чл. 59,
ал. 1 ЗУО.
(4) Лицата по ал. 1, т. 2 изпращат вътрешнофирмената спецификация и месечните си
справки-декларации по ал. 3 на организациите по оползотворяване, с които са сключили
договор, съгласно условията, предвидени в
договора.
Чл. 10. (1) За изпълнение на задълженията
си по чл. 7 и 8 лицата, които пускат на пазара
гуми, са длъжни да осигурят възможност за
приемане на ИУГ от крайните потребители
в местата на продажбата и на смяната им.
(2) Информация до крайните потребители
относно възможността по ал. 1 се осигурява
чрез обява на интернет страницата или на
видно място в обекта от лицата, извършващи
продажба и смяна на гуми.
(3) За предаването на ИУГ крайните потребители не дължат заплащане.
(4) Лицата, извършващи продажба и/или
смяна на гуми, в т.ч. мобилните сервизи за
гуми, сключват договор с организация по
оползотворяване на ИУГ, с лица, които пускат
на пазара гуми, и изпълняват задълженията
си индивидуално и/или с лица по чл. 14.
(5) Лицата по а л. 4, в т.ч. мобилните
сервизи за г у ми, са длъж ни да осиг у рят
възможност за приемане на ИУГ от крайните потребители в местата на продажба и
смяна на гумите.
(6) С договорите по ал. 4 се гарантира
предаването на ИУГ на лица по чл. 14 за
оползотворяване.
(7) Лицата, при чиято дейност се образуват
ИУГ, отговарят за цялостното оползотворяване или обезвреж дане на ИУГ.
(8) Отговорността по ал. 7 се носи и от
лицата, на които ИУГ са предадени за събиране, съхраняване или транспортиране.
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(9) Лицата по ал. 7 и 8 се освобож дават
от отговорност след предаването на ИУГ на
лице, което притежава документ по чл. 35
ЗУО за оползотворяване или обезвреж дане
на ИУГ.
Чл. 11. Въвеждането на системи за събиране на ИУГ не трябва да възпрепятства
функционирането на съществуващите системи за събиране на битови отпадъци и за
разделно събиране на други масово разпространени отпадъци.
Чл. 12. Организациите по оползотворяване изразходват средствата, събрани от своите
членове, за управление и/или извършване
на дейности с ИУГ, в т.ч. за осигуряване на
възможност за приемане на ИУГ от крайните
потребители в местата на продажбата и на
смяната им, транспортиране, съхраняване и
оползотворяване, както и за информационни кампании, контрол или други дейности,
свързани с управлението на ИУГ.
Чл. 13. Излезлите от употреба гуми, образувани в резултат на разкомплектуването
на излезлите от употреба моторни превозни
средства (ИУМПС) съгласно наредбата по
чл. 13, ал. 1 ЗУО относно моторните превозни средства (МПС):
1. се п редават за оползот воряване на
лицата по чл. 14;
2. се зачитат за изпълнение на целите
по наредбата по чл. 13, ал. 1 ЗУО относно
МПС при тяхното регенериране и/или оползотворяване, като разходите са за сметка на
лицата, пускащи на пазара МПС.
Г л а в а

ч е т в ъ р т а

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДЕЙНОСТИТЕ ПО
СЪБИРАНЕ, ТРАНСПОРТИРАНЕ, СЪХРАНЯВАНЕ, ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ И ОБЕЗВРЕЖ ДАНЕ НА ИЗЛЕЗЛИ ОТ УПОТРЕБА
Г УМИ
Чл. 14. Лицата, извършващи дейностите
по събиране, съхраняване, транспортиране,
оползотворяване или обезвреждане на ИУГ,
трябва да притежават съответния документ
по чл. 35 ЗУО.
Чл. 15. (1) Събирането и/или съхраняването на ИУГ се извършва на площадки
за събиране и/или съх ран яване на И У Г,
обособени самостоятелно или като част от
площадките, на които са разположени съоръжения и инсталации за оползотворяване
или обезвреждане на ИУГ.
(2) С ъ би ра не т о и/и л и с ъх ра н я ва не т о
на ИУГ може да се извършва и в местата,
където те се образуват, включително във:
1. местата за смяна на гуми;
2. местата за продажба на гуми.
(3) За местата по ал. 2 не се изисква документ по чл. 14.
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Чл. 16. Местата за смяна на гуми, площадките за съхраняване и събирателните
пунктове за ИУГ по чл. 15 се проектират,
изграждат, преустройват, реконструират и модернизират съгласно изискванията на Наредба
№ Iз-1971 от 2009 г. за строително-технически
правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар (обн., ДВ, бр. 96 от 2009 г.;
попр., бр. 17 от 2010 г.; Решение № 13641
н а Върховн и я а д м и н ис т р ат и в ен с ъ д о т
2010 г. – бр. 101 от 2010 г.) и всяко друго
приложимо законодателство.
Чл. 17. Трансграничен превоз на И У Г
се извършва при спазване изискванията на
Регламент № 1013/2006 и ЗУО.
Чл. 18. Дейностите по оползотворяване
или обезвреж дане на И У Г се извършват
в съответствие със ЗУО и подзаконовите
нормативни актове по прилагането м у с
цел предотвратяване на възможните вредни въздействия върху човешкото здраве и
околната среда.
Чл. 19. Изгарянето и съвместното изгаряне на ИУГ се извършва в съответствие с
изискванията на Наредба № 6 от 2004 г. за
условията и изискванията за изграж дането
и експлоатацията на инсталации за изгаряне и инсталации за съвместно изгаряне на
отпадъци (обн., ДВ, бр. 78 от 2004 г.; попр.,
бр. 98 от 2004 г.).
Г л а в а

п е т а

ЗА ДЪЛЖЕНИЯ НА ОРГАНИТЕ НА МЕСТНОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНАТА
А ДМИНИСТРАЦИЯ
Чл. 20. (1) Кметът на общината:
1. определя местата за събиране на ИУГ на
територията на общината, без да възпрепятства дейността на лицата, сключили договор
с организация по оползотворяване, и/или
на лицата, изпълняващи задълженията си
индивидуално, и информира обществеността
за местоположението им и за условията за
приемане на ИУГ;
2. съдейства за извършване на дейности
те по събиране и съхраняване на ИУГ и
п редаването им за оползот воряване и ли
обезвреждане.
(2) Кметът на общината извършва дейностите по ал. 1 в следните случаи:
1. по т. 1 – когато местата за събиране на
ИУГ са разположени върху общински имот, и
2. по т. 2 – когато има сключен договор
за извършване на дейностите по събиране
и съхраняване на ИУГ и предаването им
за оползотворяване или обезвреж дане със:
а) организация по оползотворяване на
ИУГ;
б) лицата, които пускат на пазара гуми,
които изпълняват задълженията си по наредбата индивидуално.
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(3) За извършване на дейностите по ал. 1,
т. 2 кметът на общината сключва договори
с лицата по чл. 14.
Г л а в а

ш е с т а

И Н Д И ВИ Д УА Л НО ИЗП Ъ Л Н Е Н И Е Н А
ЗА ДЪЛЖЕНИЯТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА
ИЗЛЕЗЛИ ОТ УПОТРЕБА Г УМИ
Чл. 21. (1) Изпълняващи задълженията
си индивидуално са лицата, които пускат
на пазара гуми и притежават:
1. издадено разрешение по реда на глава
пета, раздел ІІІ от ЗУО, и
2. утвърдена програма по чл. 53 ЗУО.
(2) Лицата по ал. 1 осигуряват за своя
сметка:
1. събирането, съхраняването, транспортирането, оползотворяв ането или обезвреждането на ИУГ, както и постигане на целите
по чл. 8, ал. 1;
2. обратното приемане на м ястото на
продажбата или на друго подходящо място
на ИУГ, образувани в резултат на употребата
на пуснатите от тях на пазара гуми.
(3) Лицата по ал. 1 извършват дейностите
по ал. 2 при наличие на:
1. документи по чл. 35 ЗУО, и/или
2. сключен договор с други лица, притежаващи документите по т. 1.
Чл. 22. (1) Лицата, изпълняващи задълженията си индивидуално, изготвят програмата
по чл. 53 ЗУО, която е съобразена с целите
и обхвата, определени с чл. 8, ал. 1 и чл. 21,
ал. 2, и включва:
1. п ред вари т елен фи на нсов разче т на
избраната система за събиране на ИУГ и
тя х ното предаване за оползотворяване в
изпълнение на целите за оползотворяване,
в т.ч. регенериране и/или рециклиране на
ИУГ, и доказателства за финансово обезпечаване на първоначалните инвестиции и
експлоатационните разходи;
2. списък на мерк и за изпълнение на
целите по чл. 8, ал. 1;
3. план за увеличаване на количеството
събрани и оползотворени ИУГ, включващ
мерк и за оп т и м изи ра не на с ъ би ра не т о,
съхраняването, транспортирането на ИУГ
и тяхното предаване за оползотворяване;
4. план, посочващ сроковете за сключване
на договори за събиране на ИУГ и предаването им за оползотворяване по години, в
съответствие с целите по чл. 8, ал. 1;
5. мерки за обратно приемане на ИУГ,
образувани в резултат на употребата на пуснатите от тях на пазара гуми, при мястото
на продажбата, в т.ч. пълен списък на местата, в които може да бъдат върнати ИУГ,
и информация за териториалния обхват на
системата за обратно приемане;
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6. пълен списък на дистрибуторите, които
участват в системата за събиране, и описание
на поетите от тях ангажименти;
7. план за информиране и привличане
на потребителите в прилаганата система за
събиране на ИУГ, включващ провеждането
на информационни кампании;
8. мерки, които ще бъдат взети в случай
на временно прекъсване на събирането или
намаляване количеството на събраните ИУГ
и тяхното последващо оползотворяване;
9. подробно описание на избраната система за разделно събиране, включваща събирането на ИУГ от местата на продажба
на съответните продукти и последващото
транспортиране, рециклиране и/или оползотворяване, гарантираща изпълнението на
мерките по т. 2.
(2) Програмите по ал. 1 се разработват
и приемат за период, който се определ я
в зависимост от очак ваното развитие на
производствените и други дейности, но не
по-кратък от 3 години.
(3) Програмите по ал. 1 се актуализират
при обстоятелствата по чл. 85, ал. 4 ЗУО.
Чл. 23. В случаите по чл. 21, ал. 3, т. 2 към
програмите по чл. 22 се прилагат сключените
предварителни договори за изпълнение на
задълженията по чл. 8, ал. 1.
Г л а в а

с е д м а

КОЛЕКТИВНИ СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ИЗЛЕЗЛИ ОТ УПОТРЕБА Г УМИ
Чл. 24. (1) Лицата, които пускат на пазара
гуми, могат да изпълняват задълженията
си за постигане на целите по чл. 8, ал. 1 за
оползотворяване на ИУГ чрез колективна
система по смисъла на чл. 14, ал. 2, т. 2 ЗУО.
(2) Колективната система по ал. 1 се представлява от организация по оползотворяване
на ИУГ, притежаваща разрешение, издадено
по реда на глава пета, раздел IІІ от ЗУО.
(3) Лицата, които пускат на пазара гуми,
сключили договор с организация по оползотворяване по ал. 2, се считат за изпълняващи
задълженията си чрез колективна система
за периода, за който имат валиден договор
с такава организация.
Чл. 25. (1) Организацията по оползотворяване на ИУГ изготвя програмата по чл. 53
ЗУО, която е съобразена с целите и обхвата,
определени с чл. 8, ал. 1 от наредбата и
чл. 15 ЗУО, и включва:
1. прогноза за количествата гуми, пускани на пазара от членове на организацията,
за които ще бъдат изпълнявани целите по
чл. 8, ал. 1;
2. предварителен разчет на количествата
събрани ИУГ по източници на събиране,
осиг у ряващи изпълнението на целите по
чл. 8, ал. 1;
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3. предварителен финансов разчет на избраната система за събиране и изпълнение
на целите за оползотворяване на И У Г и
доказателства за финансово обезпечаване
на първоначалните инвестиции и експлоа
тационни разходи;
4. списък от мерк и за изпълнение на
целите по чл. 8, ал. 1;
5. план за увеличаване на количеството
събрани и оползотворени ИУГ, включващ
мерки и срокове за оптимизиране на събирането, съхраняването, транспортирането на
ИУГ и тяхното предаване за оползотворяване;
6. план, посочващ сроковете за сключване
на договори за събиране на ИУГ и предаването им за оползотворяване по години в
съответствие с целите по чл. 8, ал. 1;
7. план за информиране и привличане
на потребителите в прилаганата система за
събиране на ИУГ, включващ провеждането
на информационни кампании, както и разработването на образователни програми,
насочени към индустрията и домакинствата;
8. мерки, които ще бъдат взети в случай
на временно прекъсване на събирането или
намаляване количеството на събраните ИУГ
и тяхното последващо оползотворяване;
9. мерки за привличане на лицата, които
пускат на пазара гуми, в предлаганата от
организацията по оползотворяване колективна система за събиране и оползотворяване
на ИУГ.
(2) Програмите по ал. 1 се разработват
и приемат за период, който се определ я
в зависимост от очакваното развитие на
производствените и други дейности, но не
по-кратък от 3 години.
(3) Към програмите по ал. 1 организацията
по оползотворяване прилага сключени предварителни или окончателни договори с лицата по
чл. 14, както и предварителни или окончателни договори с лица, които пускат на
пазара гуми.
(4) Към сключените договори по ал. 3
организаци ята по оползотворяване представя и сключени предварителни договори
с общини и/или договори по чл. 10, ал. 4,
когато има такива.
(5) За случаите по § 8, ал. 1 от ПЗР на
ЗУО орга н иза ц и я та по оползо т воря ва не
може да приложи съществуващите сключени
договори по ал. 3 и 4.
(6) Извън случаите по ал. 5 в двумесечен
срок от пол у чаване на разрешението по
чл. 81, ал. 1 ЗУО организацията по оползотворяване на ИУГ представя на компетентния
орган сключените окончателни договори по
ал. 3 и 4.
(7) В слу чаите по чл. 27, когато организацията по оползотворяване притежава
разрешение, комплексно разрешително или

С Т Р. 2 4

ДЪРЖАВЕН

регистрационен документ по чл. 35 ЗУО, тя
посочва капацитета за изпълнение на целите
по чл. 8, ал. 1.
(8) Програмите по ал. 1 се актуализират
при обстоятелствата по чл. 85, ал. 4 ЗУО.
Чл. 26. (1) За изпълнение на задълженията си за събиране и оползотворяване, в т.ч.
регенериране и/или рециклиране, на ИУГ
организацията по оползотворяване определя
възнаграждение, което є се заплаща от лицата, които пускат на пазара гуми, сключили
договор с организацията.
(2) В срок не по-късно от 20 февруари на
съответната календарна година членовете на
организацията по оползотворяване заплащат
дължимите възнаграж дения за предходната
календарна година.
Чл. 27. (1) За изпълнение на задълженията
си за оползотворяване, в т.ч. регенериране
и/или рециклиране, на ИУГ организацията
по оползотворяване притежава разрешение,
комплексно разрешително или регистрационен документ по чл. 35 ЗУО и/или сключва
договори с лицата по чл. 14.
(2) С договорите по ал. 1 или с разрешението на организацията по ал. 1 трябва да се
гарантира събирането и оползотворяването,
в т.ч. регенерирането и/или рециклирането
на количествата ИУГ, в съответствие с полученото разрешение по реда на глава пета,
раздел IІІ от ЗУО и целите по чл. 8, ал. 1.
(3) Организацията по оползотворяване
организира или договаря с български и/
или чуждестранни лица събирането, предварителното третиране, транспортирането
и оползотворяването, в т.ч. регенерирането
и/или рециклирането, на ИУГ в нейната
система, както и обезвреж дането на ИУГ,
които не може да бъдат оползотворени.
Г л а в а

о с м а

УСЛОВИЯ И РЕД ЗА РЕГИСТРИРАНЕ Н А
ЛИЦ АТА, КОИТО ПУСК АТ Н А П АЗАРА
Г УМИ
Чл. 28. Всяко лице, което пуска на пазара
гуми, е длъжно да поиска да бъде вписано
в регистъра по чл. 45, ал. 1, т. 5 ЗУО, като
заяви подлежащите за вписване данни:
1. наименование и единен идентификационен код;
2. търговски марки, които лицето използва
в страната (ако е приложимо);
3. адрес за кореспонденция, включващ
пощенски код, населено място, име и номер
на улица/булевард и интернет адрес;
4. лице за контакт, включително телефон,
факс и електронна поща;
5. начин на изпълнение на задълженията – индивидуално или чрез колективна
система, включително наименованието на
организацията по оползотворяване, в която
членува.
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Чл. 29. В срок до 10 дни от подаване на
информаци ята по чл. 28 изпълнителни ят
директор на Изпълнителната агенци я по
околна среда (ИАОС) предоставя по подходящ начин на заявителя регистрационен
номер.
Чл. 30. При промяна на някои от данните, представени с информацията по чл. 28,
лицата, които пускат на пазара гуми, са
длъжни да заявят променените данни.
Чл. 31. Когато лицата, които пускат на
пазара гуми, престанат да извършват дейността по § 1, т. 12 от допълнителната разпоредба, те са длъжни в едномесечен срок да
поискат да бъдат заличени от регистъра по
чл. 45, ал. 1, т. 5 ЗУО.
Г л а в а

д е в е т а

ИНФОРМАЦИЯ
Чл. 32. Лицата по чл. 14 водят отчетни
книги и предоставят отчети съгласно изискванията на наредбата по чл. 48, ал. 1 ЗУО.
Чл. 33. (1) Лицата, които пускат на пазара на Република България гуми, лицата,
които заплащат продуктова такса за гуми в
Предприятието за управление на дейностите
по опазване на околната среда (ПУДООС),
л и ц ат а , и з п ъ л н я в а щ и з а д ъ л жен и я т а с и
индивидуално, и организациите по оползот воряване за всек и от свои те ч ленове
предоставят на изпълнителния директор на
И АОС информация съгласно приложение
№ 2 за количествата гуми:
1. пуснати на пазара;
2. изнесени извън територията на ЕС и/
или изпратени от територията на Република
България към друга държава – членка на ЕС.
(2) Информацията по ал. 1 се подава в
информационната система, поддържана от
ИАОС.
(3) Изпълнителният директор на ПУДООС
предоставя на изпълнителния директор на
ИАОС списък на лицата, заплатили продук
това такса за ИУГ, в електронен формат.
(4) Информацията по ал. 1 и 3 се предоставя за текущата година за следните периоди:
1. 1 януари – 31 март;
2. 1 април – 30 юни;
3. 1 юли – 30 септември;
4. 1 октомври – 31 декември.
(5) Информацията по ал. 1 и 3 се предоставя в 20-дневен срок от изтичането на
съответния период.
(6) В 10-дневен срок от получаване на
и нформа ц и я та по а л. 1 изп ъ л н и т ел н и я т
директор на ИАОС обобщава количествата
през съответния период по ал. 4 и осигурява
достъп до информацията по подходящ начин.
(7) В срок до 31 януари изпълнителният
директор на ИАОС обобщава количествата
от периодите по ал. 4 за предходната година и осигурява достъп до информацията по
подходящ начин.
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Чл. 34. (1) В сл у чай на необходимост
от коригиране на информацията по чл. 33,
ал. 1 обобщена справка по приложение № 2
за цялата година се подава в периода 1 – 20
февруари на годината, следваща отчетната
година.
(2) В 10-дневен срок от получаване на
и нформа ц и я та по а л. 1 изп ъ л н и т ел н и я т
директор на И АОС отразява корекциите в
информацията по чл. 33, ал. 7 и осигурява
достъп по подходящ начин, като количествата
са окончателни и не подлежат на корекция.
Чл. 35. Членовете на организацията по
оползотворяване информират министъра на
околната среда и водите и организацията,
в която са членували, в 20-дневен срок от
преминаването им в друга организация по
оползотворяване.
Чл. 36. (1) Директорът на Агенция „Митници“ предоставя на изпълнителния директор на ИАОС информация относно внесените
и изнесените от страната гуми.
(2) Изп ъ л н и т ел н и я т д и рек т ор на Националната агенция за приходите (Н АП)
предоставя на изпълнителния директор на
И АОС и нф орма ц и я о т но сно п рис т и г налите на територията на страната от друга
държава – членка на ЕС, и изпратените от
територията на страната към територията
на друга държава – членка на ЕС, гуми.
(3) Председателят на Националния статистически институт (НСИ) предоставя на
изпълнителния директор на И АОС информация относно пуснатите на пазара гуми от
производителите в страната.
(4) Информацията по ал. 1 – 3 се предоставя при поискване от изп ълнителния
директор на И АОС.
(5) Информацията по ал. 1 – 3 се предоставя на основание на сключ ено споразумение.
Чл. 37. Ежегодно до 1 март всяка организация по оползотворяване предоставя
на министъра на околната среда и водите
списък на лицата, участващи в нея, които не
са заплащали договореното възнаграждение
и които не са є докладвали количеството
гуми, пуснато от тях на пазара, за предходната година.
Чл. 38. Ежегодно до 31 март лицата, които
пускат на пазара гуми, изпълняващи задълженията си индивидуално, и организациите
по оползотворяване на ИУГ представят на
изпълнителния директор на И АОС информация за предходната година за:
1. предприетите мерки за организиране
на събирането и оползотворяването на ИУГ;
2. мерките, които са били взети в случай
на временно прекъсване на събирането или
намаляване количеството на събраните ИУГ
и тяхното последващо третиране;
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3. предприетите действия за информира не и п ри в л и ча не на по т р еби т ел и т е в
прилаганата система за събирането на ИУГ,
включително проведените информационни
кампании.
Чл. 39. (1) Ежегодно до 30 ноември въз
основа на събраните данни по чл. 32 – 38
изпълнителният директор на ИАОС изготвя
и представя на министъра на околната среда
и водите доклад относно прилагането на
наредбата на национално ниво.
(2) За изготвяне на доклада по ал. 1 изпълнителният директор на ИАОС използва
и данните от докладите с фактически констатации, изготвени по реда на глава десета.
(3) Изпълнителният директор на И АОС
осигурява достъп на обществеността до доклада по ал. 1 по подходящ начин.
Г л а в а

д е с е т а

РЕД ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЧЛ. 59 ЗУО
Раздел І
Общи разпоредби
Чл. 40. (1) Организацията по оползотворяване на излезли от употреба гуми и лицата,
които пускат на пазара гуми, изпълняващи
индивидуално задълженията си, до 31 март
на текущата година доказват постигането
на целите по чл. 8, ал. 1 и изпълнението на
задълженията по чл. 15 ЗУО, като изготвят и
представят на министъра на околната среда
и водите отчети съответно по чл. 45 или 50,
както и доклад с фактически констатации.
(2) За верността на информацията, посочена в отчетите, се издава доклад с фактически констатации за предходната година,
изготвен след извършени договорени процедури в съответствие с разпоредбите на
меж д у народ н и т е од и т орск и с та н дар т и и
действащото законодателство. Докладът се
представя и при липса на пуснати на пазара
количества гуми.
(3) Докладът по ал. 2 се изготвя от регистриран одитор по смисъла на Закона за
независимия финансов одит.
Чл. 41. (1) Докладите по чл. 42 и 47 се
представят на хартиен и електронен носител.
(2) По преценка министърът на околната
среда и водите може да поиска предоставяне на копия на документи, удостоверяващи
изпълнението на целите.
Раздел ІІ
Процедура по доказване изпълнението на
цели на индивидуални системи на ИУГ
Чл. 42. Регист риран одитор по чл. 40,
ал. 3 извършва проверка и издава доклад с
фактически констатации за потвърждаване
на информацията, посочена в отчетите по
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чл. 45, и изпълнение на задълженията по
ЗУО и наредбата на лицата, изпълняващи
задълженията си индивидуално.
Чл. 43. Обхватът на проверката по чл. 42
включва следната информация:
1. кол и че с т ват а п уснат и на па з ара
гуми – по счетоводните регистри за систематизираната информация на сметките за
отчитане на количествата пуснати на пазара гуми; първични счетоводни документи,
доказващи количествата пуснати на пазара
гуми; съответствието на първичните счетоводни документи с вътрешнофирмената
спецификация и месечната справка-декларация по образците, определени с наредбата
по чл. 59, ал. 1 ЗУО;
2. количеството събирани, транспортира н и, оползо т ворен и и/и л и обезвреден и
ИУГ, както и:
а) обратно приетите ИУГ на мястото на
продажбата или на друго подходящо място, образувани в резултат на употребата на
пуснатите на пазара гуми;
б) да н н и о т с че т овод н и р ег ис т ри н а
сметките, отчитащи количествата разделно
събрани и предадени за регенериране, рециклиране или оползотворяване ИУГ;
в) п ърви чни те счетоводни док у мен т и,
удостоверяващи количествата на регенерираните, рециклираните и/или оползотворените към 31 декември на отчетната година
ИУГ, както и на получения краен продукт
или суровини;
г) договорите, сключени с лицата, притежаващи съответния документ по чл. 35 ЗУО;
3. копия на документи, удостоверяващи
износа на ИУГ през предходната календарна
година и/или изпращането им от територията на страната към територията на друга
държава – членка на ЕС, в съответствие с
Регламент 1013/2006:
а) писмен договор с получателя за оползотворяване на ИУГ;
б) заверени от получателя приложения
IБ към Регламент 1013/2006 и съответния
док у мент за нотифициране (При ложение
IA) или заверени от получателя формуляри
по Приложение VII на Регламент 1013/2006
(ЕО) за всеки конкретен превоз;
в) при износ – удостоверение за оползотворяване по приложение № 1 и копие на
разрешение или друг документ по националното законодателство на съответната страна,
съгласно който получателят има право да
извършва оползотворяване на ИУГ в съответствие с изискванията за опазване здравето
на човека и околната среда, еквивалентни
на изискванията в законодателството на ЕС;
г) п ърви чни т е счет оводни док у мен т и,
удостоверяващи транспортирането на ИУГ,
в случаите, когато транспортните разходи
са за сметка на лицата, изпълняващи задълженията си индивидуално;
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4. разходите за събиране, транспортиране, предварително третиране, регенериране,
рециклиране или оползотворяване на ИУГ;
счетоводни регистри на сметките, отчитащи
разходите, и първичните счетоводни документи и други документи, удостоверяващи
извършването на дейностите; договори с
лицата по чл. 14;
5. разходите за проведените семинари,
рекламни и информационни кампании, издадените информационни материали и други
счетоводни регистри на сметките, отчитащи
разходите, и първичните счетоводни документи, доказващи извършването им;
6. програмата по чл. 22, ал. 1;
7. активите, използвани за въвеждане на
системи за разделно събиране и оползотворяване на ИУГ за изпълнение на целите по
чл. 8, ал. 1 – счетоводни регистри на сметките, отчитащи дълготрайни и краткотрайни
активи, и първичните счетоводни документи
за закупените активи;
8. определените места от общините за
събиране на ИУГ – договорите с общини
по чл. 20, ал. 2, т. 2, буква „б“;
9. отчет за предходната календарна година за изпълнение на целите по чл. 8, ал. 1,
изготвен до 20 февруари на текущата година
от лицата, изпълняващи задълженията си
индивидуално, по образец съгласно приложение № 3;
10. изпълнение/неизпълнение на условията към разрешението на лицето по чл. 21,
ал. 1, издадено по реда на глава пета, раздел
ІІІ от ЗУО;
11. одиторът може да включи в обхвата на
проверката и допълнителна информация и
документи, които не са посочени в т. 1 – 10.
Чл. 44. Докладът по чл. 42, изготвен за
индивидуално изпълняващите задълженията
си, съдържа констатации и заключение за:
1. количеството пуснати на пазара гуми
за предходната година;
2 . ра змера на п р од у к т оват а т а кс а за
количествата п уснати на пазара г у ми за
п ред ходната година, от коя то лицето се
освобождава, при изпълнение на целите по
чл. 8, ал. 1;
3. наличието на осигурена възможност за
приемане на ИУГ от крайните потребители
в местата на продажбата и на смяната им;
4. наличието на сключени договори с лица
по чл. 14 с информация за номер и дата на
сключения договор;
5. наличието на документи по чл. 35 ЗУО
от лицата по чл. 14;
6. на личието на ск лючени договори с
общини по чл. 20, ал. 2, т. 2, буква „б“;
7. количеството на събраните ИУГ с посочване на лицата по чл. 14;
8. количеството на оползотворените към
31 декември на отчетната година ИУГ и на
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получения краен продукт или суровини с
посочване на лицата по чл. 14;
9. разходите на лицата, индивидуално изпълняващи задълженията си, за предходната
година по чл. 8 и 10, в т.ч. за:
а) изпълнението на дейностите, предвидени в програмата по чл. 22, и на договорите
с лицата по чл. 14;
б) провеж дането на информационни кампании, насочени към крайните потребители;
в) всичк и разходи, в т.ч. разходите за
дейностите по съхраняване и последващо
третиране на ИУ Г; транспортни разходи;
придобиване на ИУГ от търговски обекти и
пунктове; наем на площадки за съхраняване
и последващо т ретиране; инвестиционни
разходи за мерки по програмата по чл. 22,
в т.ч. за закупуване на съдове, закупуване
и/и ли наема не на т ра нспор т на т ех ника,
закупуване и/или наемане на съоръжения
за оползотворяване, разсрочено плащане
на доставени съоръжения и други разходи;
10. съответствието или несъответствието
между количествата, посoчени в отчета за
изпълнението на целите по чл. 8, ал. 1, и
тези, отчетени в счетоводните регистри и
потвърдени с направените констатации;
11. размера на вложените средства за
изг ра ж дане на системи те за съби ране и
постигане на целите по чл. 8, ал. 1;
12. приложените мерки за организиране
на събирането и оползотворяването на ИУГ;
13. мерките, които са били взети в случай
на временно прекъсване на събирането или
намаляване количеството на събраните ИУГ
и тяхното последващо третиране;
14. п ред п рие т и т е дейс т ви я за и нфор миране и привличане на потребителите в
прилаганата система за събиране на ИУГ,
включително проведените информационни
кампании;
15. изпълнение/неизпълнение на условията към разрешението на лицето по чл. 21,
ал. 1, издадено по реда на глава пета, раздел
ІІІ от ЗУО;
16. документите по чл. 43, т. 3.
Чл. 45. Едновременно с доклада по чл. 42
лицата, изпълняващи задълженията си индивидуално, представят:
1. отчет за предходната календарна година за изпълнение на целите по чл. 8, ал. 1,
изготвен до 20 февруари на текущата година,
по образец съгласно приложение № 3;
2. оригинал на отчет по образец съгласно
наредбата по чл. 48, ал. 1 ЗУО, попълнен
за лицето, доказващо индивидуалното изпълнение на задълженията си, от лицата
по чл. 14, за извършване на дейности по
оползотворяване на ИУГ.
Чл. 46. Целите нa лицата, изпълняващи
индивидуално задълженията си, се считат
за изпълнени, когато:
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1. е представен доклад по чл. 42 съгласно
срока по чл. 40, ал. 1;
2. е налице изпълнение на заложени я
процент в чл. 8, ал. 1 съгласно сроковете
по § 2 от ПЗР.
Раздел ІІІ
Процедура по доказване изпълнението на
цели на колективни системи на ИУГ
Чл. 47. Регист риран одитор по чл. 40,
ал. 3 извършва проверка и издава доклад с
фактически констатации за потвърждаване
на информацията, посочена в отчетите по
чл. 50, и изпълнение на задълженията по
ЗУО и по наредбата на организациите по
оползотворяване на ИУГ.
Чл. 48. Обхватът на проверката по чл. 47
включва следната информация:
1. дог овори т е, ск л ючен и меж д у организацията по оползотворяване и нейните
членове за изпълнение на целите по чл. 8,
ал. 1, в т.ч.:
а) списък на членовете на организацията
по оползотворяване, за които организацията
по оползотворяване е длъжна да изпълни
задълженията по ЗУО и по наредбата;
б) проверка на регистъра на сключените
договори;
в) проверка на декларациите за пуснатите
на пазара гуми, представени на организацията;
г) изчисляване и сравнение на размера на
дължимите и на заплатените към организацията по оползотворяване възнаграждения;
2. количеството пуснати на пазара гуми от
всеки член на организацията по оползотворяване, за когото организацията е изпълнила
целите по чл. 8, ал. 1, в т.ч. съпоставяне на
данните от месечните справки-декларации,
изготвени по съответния образец съгласно
чл. 59, ал. 1 ЗУО и представени от всеки
член на организацията, с тези в счетоводните
регистри на сметките, отчитащи приходите
от членовете към организацията по първични счетоводни документи (фактури) за
фактурираното възнаграждение за пуснатите
на пазара гуми;
3. размера на фактурираните възнаграждения за количествата пуснати на пазара
гуми от членовете на организацията;
4. средствата, постъпили в организацията
по оползотворяване за предходната година
от лицата, пускащи на пазара гуми, за които
организацията по оползотворяване е изпълнила задълженията по чл. 8, ал. 1, в т.ч.:
а) проверка на синтетични, аналитични
и х ронолог и чни счетоводни рег ист ри на
сметките, отчитащи паричните средства и
разчетите с клиенти;
б) проверка и анализ на отчетените приходи от възнаграждения и съпоставяне на
данните в годишния финансов отчет;
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5. количествата на събраните и на оползотворените към 31 декември на съответната
отчетна година ИУГ и на получения краен
продукт или суровини, в т.ч. проверка на
първичните счетоводни документи, издадени на организацията по оползотворяване,
удостоверяващи количеството събрани и
предадени за оползотворяване ИУГ на лицата, притежаващи съответни я док у мент
по чл. 35 ЗУО, с които организацията има
сключен договор;
6. копия на документи, удостоверяващи
износа на ИУГ през предходната календарна
година и/или изпращането им от територията на страната към територията на друга
държава – членка на ЕС, в съответствие с
Регламент 1013/2006:
а) писмен договор с получателя за оползотворяване на ИУГ;
б) заверени от получателя приложения
IБ към Регламент 1013/2006 и съответния
док у мент за нотифициране (При ложение
IA) или заверени от получателя формуляри
по Приложение VII на Регламент 1013/2006
(ЕО) за всеки конкретен превоз;
в) при износ – удостоверение за оползотворяване по приложение № 1 и копие на
разрешение или друг документ по националното законодателство на съответната страна,
съгласно който получателят има право да
извършва оползотворяване на ИУГ в съответствие с изисквания за опазване на здравето
на човека и околната среда, еквивалентни
на изискванията в законодателството на ЕС;
г) п ърви чни т е счет оводни док у мен т и,
удостоверяващи транспортирането на ИУГ,
в случаите, когато транспортните разходи
са за сметка на организацията по оползотворяване;
7. извършените разходи и придобитите активи от организацията по оползотворяване за
предходната година за изпълнение на целите
по чл. 8, ал. 1 – проверка на счетоводните
регистри на сметките, отчитащи разходите,
и на първичните счетоводни док у мен т и,
удостоверяващи разходваните средства за
заплащане на разходи за:
а) дейности по съхранение и последващо
третиране на ИУ Г; транспортни разходи;
наеми на площадки за съхранение и пос 
ледващо третиране; придобиване на ИУГ
от търговски обекти и пунктове; наемане
на транспортна техника и съоръжения за
предварително третиране;
б) осигуряване на съдове, транспортна
техника, съоръжени я и дру га техника за
предварително и последващо третиране на
ИУГ;
в) изграждане на площадки за последващо
третиране на ИУГ;

ВЕСТНИК

БРОЙ 73

г) провеждане на информационни кампании и разработване на информационни
материали с посочване на отделните разходи;
д) изпълнение на други мерки и дейности,
предвидени в програмата за управление на
дейностите по отпадъците по чл. 25;
е) разходите, свързани с административноуправленската дейност, за възнаграждения
и осигуровки на персонала;
8. отчет за предходната календарна година
за изпълнението на целите по чл. 8, ал. 1,
изготвен до 20 февруари на текущата година
от организациите по оползотворяване, по
образец съгласно приложение № 3;
9. изпълнение/неизпълнение на условията към разрешението на организацията по
оползотворяване, издадено по реда на глава
пета, раздел ІІІ от ЗУО.
Чл. 49. Докладът по чл. 47, изготвен за
организацията по оползотворяване, съдържа
констатации и заключение за:
1. изпълнение/неизпълнение на условията към разрешението на организацията по
оползотворяване, издадено по реда на глава
пета, раздел ІІІ от ЗУО;
2. сключените договори с всеки член на
организацията по оползотворяване с информация, която го идентифицира, както и за
датата на договора;
3. членовете, прекратили договорите през
отчетната година;
4. членовете, които са сключили договор
с организацията през отчетната година и
договорът не обхваща количествата, пуснати на пазара през цяла календарна година;
5. количеството пуснати на пазара гуми
за отчетната година от всеки член на организацията по оползотворяване;
6. размера на начислените и платените
възнаграждения от членовете на организацията по оползотворяване;
7. размера на продуктовата такса за количествата пуснати на пазара гуми от всеки
член на организацията по оползотворяване,
както и общия размер на продуктовата такса, от която организацията се освобождава,
при изпълнение на целите по чл. 8, ал. 1;
8. членовете, подавали нулеви декларации
за пуснатите на пазара гуми, през цялата
година;
9. членовете, сключили договори, но неподали декларации за пуснати на пазара гуми;
10. ч леновете, кои то не са зап лат и ли
възнагражденията към организацията;
11. наличието на сключени договори с лица
по чл. 14 с информация за лицето – адрес,
ЕИК и дата на влизане в сила на договора;
12. сключените договори с общини по
чл. 20, ал. 2, т. 2, буква „а“;
13. количеството на събраните И У Г с
посочване на лицата по чл. 14;
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14. количеството на оползотворените ИУГ
и на получения краен продукт или суровини
с посочване на лицата по чл. 14;
15. средствата, постъпили в организацията по оползотворяване до 20 февруари на
следващата година от възнаграж дения от
нейни членове за предходната година;
16. разходите на организацията по оползотворяване за предходната година, общо
и в т.ч., за:
а) изпълнение на дейностите, предвидени
в програмата по чл. 25;
б) изпълнение на договорите по чл. 14;
в) информационни кампании;
г) други разходи;
17. общия размер на разходите, когато
такива са направени, като се посочва и по
направления, за:
а) закупуване на съдове за събиране на
ИУГ;
б) закупуване/наемане на техника;
в) закупуване/наемане на съоръжения за
предварително третиране;
г) разсрочено плащане за съоръжения;
д) съхраняване и последващо третиране
на ИУГ;
е) транспортни разходи;
ж) придобиване на ИУГ от търговските
обекти/пунктове;
з) наем за площадки за съхраняване и
последващо третиране;
и) административно-управленски разходи
и др.;
18. структурата на разходваните финансови средства от организациите по оползотворяване за изпълнение на целите по
чл. 8, ал. 1;
19. предприетите мерки за организиране
на събирането и оползотворяването на ИУГ;
20. мерките, които са били взети в случай
на временно прекъсване на събирането или
намаляване количеството на събраните ИУГ
и тяхното последващо третиране;
21. п ред п рие т и т е дейс т ви я за и нфор миране и привличане на потребителите в
прилаганата система за събиране на ИУГ,
включително проведените информационни
кампании;
22. документите по чл. 48, т. 6;
23. съответствие/несъответствие между
количествата, посочени в отчета за пред
ходната календарна година за изпълнение на
целите по чл. 8, ал. 1, изготвен до 20 фев
руари на текущата година от организациите
по оползотворяване, по образец съгласно
приложение № 3 с тези, отчетени в счетоводните регистри и потвърдени с направените
констатации.
Чл. 50. Едновременно с доклада по чл. 47
организаци ята по оползотворяване представя:
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1. отчет за предходната календарна година за изпълнение на целите по чл. 8, ал. 1,
изготвен до 20 февруари на текущата година
от лицата, по образец съгласно приложение
№ 3;
2. оригинал на отчет по образец съгласно
наредбата по чл. 48, ал. 1 ЗУО, попълнен за
организацията по оползотворяване от лицата по чл. 14, за извършване на дейности по
оползотворяване на ИУГ.
Чл. 51. (1) Целите нa организацията по
оползотворяване се считат за изпълнени,
когато:
1. е представен доклад по чл. 47 съгласно
срока по чл. 40, ал. 1, и
2. организацията по оползотворяване е
изпълнила целите съгласно изискванията на
чл. 8, ал. 1 на задължените лица по чл. 14,
ал. 2, т. 2 ЗУО, членуващи в нея.
(2) Целите нa членовете на организацията
по оползотворяване се считат за изпълнени,
когато са изпълнени следните изисквания:
1. членовете на организацията по оползотворяване са є заплатили у говореното
възнаграждение, и
2. членовете на организацията по оползотворяване са є предоставили информация
относно действителното количество гуми,
пуснати на пазара за съответния период.
Чл. 52. (1) Министърът на околната среда
и водите назначава проверка по чл. 18, ал. 3
ЗУО на следните лица:
1. лицата, които пускат на пазара гуми;
2. организациите по оползотворяване на
ИУГ по чл. 24, ал. 2;
3. лицата, които изпълняват задълженията
си индивидуално по чл. 21, ал. 1;
4. л и ц ат а , и з в ъ р ш в а щ и д е й н о с т и п о
събиране, т ранспортиране, регенериране,
рециклиране и оползотворяване на ИУГ по
договор с организация по оползотворяване
или с лица, които изпълняват задълженията
си индивидуално.
(2) Н а з н ач е н ат а п р о в е р к а т р я б в а д а
обхваща годишно до 10 на сто от лицата,
посочени в ал. 1, т. 1.
(3) Проверката по ал. 2 се осъществява
от одитори, определени от министъра на
околната среда и водите по реда, определен в чл. 18 ЗУО, за период най-малко две
календарни години по реда на Закона за
обществените поръчки.
(4) Одиторите по ал. 3 предоставят доклади за резултатите от проверките с периодичност, определена от министъра на
околната среда и водите, но не по-дълъг от
една календарна година.
(5) На проверка по ал. 1, т. 1 подлежат
всички лица, които произвеждат, внасят или
въвеждат в страната гуми, в т. ч.:
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1. лица, които пускат на пазара гуми и не
изпълняват задълженията си индивидуално
или чрез организация по оползотворяване;
2. лица, член у ващи в организаци я по
оползотворяване, и лица по чл. 9, ал. 1, т. 1,
определени по преценка на министъра на
околната среда и водите.
(6) При извършване на проверки по ал. 1
одиторът се легитимира и има право:
1. на свободен достъп до проверявания
обект;
2. да проверява ц ялата док у ментаци я,
свързана с предмета на проверката;
3. да изисква от длъжностните лица в
проверяваните обекти документи, сведения и
справки, свързани с предмета на проверката.
(7) Лицата в проверяваните обекти са
длъжни да оказват съдействие и свободен
достъп на одитора и да му предоставят всички
необходими документи, сведения и справки.
(8) Резултатите от проверките по ал. 1
се предоставят на комисията по чл. 54 за
анализ и изготвяне на доклад до министъра
на околната среда и водите с мотивирано
предложение за предприемане на действията
по чл. 18, ал. 7 ЗУО.
Раздел ІV
Производство по издаване на актове по
чл. 59, ал. 3 и 4 ЗУО
Чл. 53. Министърът на околната среда
и водите или оправомощено от него длъжностно лице може да изисква информация
и доказателства и да извършва проверка на
място за изпълнение на задълженията по
ЗУО и по наредбата на:
1. организациите по оползотворяване;
2. членовете на организациите по оползотворяване;
3. лицата, които изпълняват задълженията
си индивидуално;
4. лицата, притежаващи съответния документ по чл. 35 ЗУО;
5. лицата, които извършват дейности по
превоз на отпадъци по реда на Регламент
№ 1013/2006.
Чл. 54. (1) Министърът на околната среда
и водите със заповед назначава комисия за
проверка на докладите по чл. 40, ал. 2.
(2) Условията и редът за работа на комисията се определят със заповедта по ал. 1.
Чл. 55. (1) Комисията по чл. 54 представя
на министъра на околната среда и водите
мотивиран доклад с предложение за включване на организациите по оползотворяване
на ИУГ, лицата, изпълняващи индивидуално
задълженията си, и членовете на организациите по оползотворяване на ИУГ в заповедите
по чл. 56 или 58.
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(2) В доклада по ал. 1 комисията предлага отнемане на разрешенията в случаите,
предвидени в закона.
Чл. 56. Министърът на околната среда
и водите до 15 май на тек у щата година
определя със заповед лицата, пускащи на
пазара гуми, индивидуално изпълняващи
задълженията си, организациите по оползотворяване на ИУГ или лицата, членуващи
в организациите по оползотворяване, които
заплащат продуктова такса по чл. 59, ал. 1,
т. 2 – 5 ЗУО, както и нейния размер.
Ч л . 57. (1) Ког ат о о рг а н и з а ц и я т а по
оползотворяване на ИУГ или лицата, които
пускат на пазара гуми, които изпълняват
задълженията си индивидуално, не представят в срок доклад по чл. 40, ал. 2, те се
включват в заповедта по чл. 56.
(2) При ус та новено нес ъ о т ве т с т вие в
информацията на първичните счетоводни
документи по чл. 48, т. 3 с вътрешнофирмената спецификация и с месечната справкадекларация, представени на организацията
по оползотворяване от нейните членове,
членовете на организацията се включват в
заповедта по чл. 56.
(3) При установено незаплащане от членовете на организацията по оползотворяване
на уговореното възнаграждение към нея те
се включват в заповедта по чл. 56.
Чл. 58. Министърът на околната среда и
водите до 15 май на текущата година определя
със заповед лицата, пускащи на пазара гуми,
индивидуално изпълняващи задълженията
си, и организациите по оползотворяване на
ИУГ, които не заплащат продуктова такса
по чл. 59, ал. 1, т. 2 – 5 ЗУО.
Г л а в а

е д и н а д е с е т а

РЕД ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ И УСВОЯВАНЕ
НА БАНКОВА ГАРАНЦИЯ
Чл. 59. (1) Банковата гаранция по чл. 82,
ал. 1, т. 3 и 4 ЗУО се предоставя за гарантиране постигането на целите по чл. 8, ал. 1 в
съответствие с изискванията на наредбата.
(2) Банковата гаранция по ал. 1 се предоставя за едногодишен период, който започва
да тече от датата на издаването є.
Чл. 60. (1) Най-малко един месец преди
изтичане срока на действие на банковата
гаранция по чл. 59, ал. 1 организациите по
оползотворяване на ИУГ и лицата, изпълн я ва щ и за д ъ л жен и я та си и н д и ви д уа л но,
предоставят на министъра на околната среда
и водите нова банкова гаранция.
(2) Срокът на действие на новата банкова гаранция започва да тече от датата на
изтичане срока на предходната гаранция.
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(3) За д ъ л жен ие т о за п редос та вя не на
нова банкова гаранция в срока по ал. 1 се
включва като условие в разрешението по
чл. 81, ал. 1 ЗУО.
Чл. 61. (1) Банковата гаранция се издава
в полза на министъра на околната среда и
водите и трябва да отговаря най-малко на
следните изисквания:
1. да осиг у рява безусловно плащане в
полза на министъра на околната среда и
водите при първо поискване без възможност за възразяване или уговаряне на други
формални условия на плащане;
2. да е неотменяема;
3. единствено условие за предявяването є
да е постъпването при гаранта на писмено
искане от министъра на околната среда и водите, съдържащо твърдение за неизпълнение
на някое от задълженията по чл. 59, ал. 1;
4. да е налице пълно съвпаден и е м е ж д у з а д ъ л ж е н и я т а п о ч л . 5 9,
ал. 1 и задълженията, посочени в гаранцията, като гаранцията покрива всички видове
неизпълнение на тези задължения, и
5. да е посочена ясно датата, до която е
валидна гаранцията.
(2) Банковата гаранция се представя в
оригинал.
Чл. 62. (1) За усвояване на банковата
гаранция министърът на околната среда и
водите подава писмено искане към банката
гарант, съдържащо твърдение за неизпълнение на някое от задълженията по чл. 59,
ал. 1 от организацията по оползотворяване
или от лицето, изпълняващо задълженията
си индивидуално.
(2) Банковата гаранци я се усвоява до
размера, посочен в чл. 82, ал. 3, т. 1 и/или
2 ЗУО.
Чл. 63. (1) Банката гарант превежда сумата по банковата гаранция по сметка на
Министерството на околната среда и водите
при първо писмено поискване независимо от
възраженията на организациите по оползотворяване на ИУГ и/или на лицата, изпълняващи задълженията си индивидуално, и
без уговаряне на други формални условия
на плащане.
(2) В с л у ч а и т е по ч л. 82 , а л. 3, т. 2
ЗУО в едномесечен срок след усвояването
на банковата гаранция организацията по
оползотворяване или лицето, изпълняващо
задълженията си индивидуално, представят
нова банкова гаранция по реда на чл. 59.
ДОПЪЛНИТЕЛН А РАЗПОРЕДБА
§ 1. По смисъла на наредбата:
1. „Вносител на гуми“ е всяко физическо
или юридическо лице, което внася г у ми
на митническата територия на Република
Българи я като част от своята т ърговска
или професионална дейност, включително
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чрез средства за продажба от разстояние, и
в съответствие с чл. 48, ал. 1 от Закона за
защита на потребителите, с цел продуктите
да бъдат разпространени на територи ята
на страната и/или използвани като част от
търговска, производствена или професионална дейност.
2. „Гума“ е еластична обвивка, включваща комплект уващи изделия (колани) и
предназначена за монтаж върху джантата
на колелото на транспортно средство.
3. „Дист рибу тор“ е всяко лице, което
доставя гуми с търговска цел независимо
от начина на продажба, включително чрез
средства за продажба от разстояние, и в
съответствие с чл. 48, ал. 1 от Закона за
защита на пот ребителите за договорите,
сключвани от разстояние, на лице, което ще
го използва и което е различно от лицето,
което пуска на пазара, или от потребителя.
4. „Излезли от употреба гуми“ са всякакъв вид гуми, които попадат в обхвата на
наредбата и отговарят на определението за
„отпадък“ по смисъла на § 1, т. 17 от допълнителните разпоредби на ЗУО.
5. „Краен потребител“ е физическо или
юридическо лице, което придобива гуми за
свои нужди, а не за продажба.
6. „Лице, което въвежда гуми от друга
държава – членка на ЕС“ е физическо или
юридическо лице, което въвежда гуми на
територията на Република България като
част от своята т ърговска или професионална дейност с цел продуктите да бъдат
разпространени на територията на страната
и/или използвани като част от търговска,
производствена или професионална дейност.
7. „Лице, което пуска на пазара гуми“ е
физическо или юридическо лице, което е
производител и/или вносител, и/или лице,
което въвежда на територията на страната
от територията на друга държава – членка
на ЕС, включително чрез средства за прода жба от разстояние и в съответствие с
чл. 48, ал. 1 от Закона за защита на потребителите, и предоставя гуми на друго лице
срещу заплащане или безплатно и/или ги
използва като част от търговска, производствена или професионална дейност с цел
продуктите да бъдат разпространени или
използвани на територията на Република
България.
8. „Обезвреждане“ е дейност по смисъла
на § 1, т. 11 от допълнителните разпоредби
на ЗУО.
9. „Оползотворяване“ е дейност по смисъла
на § 1, т. 13 от допълнителните разпоредби
на ЗУО.
10. „Организация по оползотворяване на
ИУГ“ е юридическо лице, регистрирано по
Търговския закон или съгласно националното му законодателство, което не разпределя
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печалба и което управлява и/или самостоятелно извършва дейностите по разделно
събиране, транспортиране, рециклиране и
оползотворяване на излезли от употреба гуми.
11. „Производител на гуми“ е физическо
или юридическо лице, което независимо
от начина на продажба, включително чрез
средства за продажба от разстояние, в съответствие с чл. 48, ал. 1 от Закона за защита
на потребителите за договорите, сключвани
от разстояние, пуска на пазара като част от
своята търговска, производствена или професионална дейност за пръв път в пределите
на територията на Република България гуми,
включително регенерирани.
12. „Пускане на пазара на гуми“ е първото
предоставяне на гуми на разположение на
друго лице срещу заплащане или безплатно
като част от търговска или професионална
дейност с цел продуктът да бъде разпространен на територията на Република България
и /или използван като част от търговска,
производствена или професионална дейност.
13. „Регенериране на И У Г“ е дейност,
при която свойствата и/или съставът на
ИУГ се променят така, че да бъде възможна
употребата им за целта, за която са били
произведени, т.е. поставяне на нов протектор
върху каркаса и пускане в употреба като
нова гума.
14. „Рециклиране на ИУГ“ е всяка дейност
по оползотворяване, чрез която излезлите от
употреба гуми се преработват в продукти,
материали или вещества за първоначалната
им цел или за други цели. То включва преработването на органични материали, но не
включва оползотворяване за получаване на
енергия и преработване в материали, които
ще се използват като горива или за насипни
дейности.
15. „Съби ране на И У Г “ е дейност по
смисъла на § 1, т. 41 от допълнителните
разпоредби на ЗУО.
16. „Събирателен пункт“ е площадка и/
или съоръжение за приемане и/или съхраняване на ИУГ преди тяхното предаване за
оползотворяване или обезвреж дане.
17. „Съхраняване“ е дейност по смисъла
на § 1, т. 42 от допълнителните разпоредби
на ЗУО.
18. „Третиране на ИУГ“ са дейностите по
оползотворяване или обезвреждане, включително подготовката преди оползотворяване
или обезвреждане.
ПРЕХОДНИ И ЗАК ЛЮЧИТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ
§ 2. (1) Член 8, ал. 1, т. 2 се прилага,
както следва:
1. от 1 януари 2013 г. до 31 декември
2013 г. не по-малко от 10 на сто от количеството (в тонове) гуми, пуснати на пазара на
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Република България през текущата година,
се регенерират и/или рециклират;
2. от 1 януари 2014 г. до 31 декември 2014 г.
не по-малко от 20 на сто от количеството
(в тонове) гуми, пуснати на пазара на Република България през текущата година, се
регенерират и/или рециклират;
3. от 1 януари 2015 г. до 31 декември
2015 г. не по-малко от 25 на сто от количеството (в тонове) гуми, пуснати на пазара на
Република България през текущата година,
се регенерират и/или рециклират;
4. от 1 януари 2016 г. до 31 декември 2016 г.
не по-малко от 30 на сто от количеството
(в тонове) гуми, пуснати на пазара на Република България през текущата година, се
регенерират и/или рециклират;
5. от 1 януари 2017 г. до 31 декември 2017 г.
не по-малко от 35 на сто от количеството
(в тонове) гуми, пуснати на пазара на Република България през текущата година, се
регенерират и/или рециклират;
6. от 1 януари 2018 г. до 31 декември 2018 г.
не по-малко от 40 на сто от количеството
(в тонове) гуми, пуснати на пазара на Република България през текущата година, се
регенерират и/или рециклират;
7. от 1 януари 2019 г. до 31 декември 2019 г.
не по-малко от 45 на сто от количеството
(в тонове) гуми, пуснати на пазара на Република България през текущата година, се
регенерират и/или рециклират;
8. от 1 януари 2020 г. до 31 декември 2020 г.
и всяка следваща година не по-малко от
50 на сто от количеството (в тонове) гуми,
пуснати на пазара на Република България
през текущата година, се регенерират и/
или рециклират.
(2) Целите по чл. 8, ал. 1 се постигат
ежегодно.
§ 3. За периода от влизането в сила на
наредбата до 31 декември 2012 г. лицата,
които пускат на пазара гуми, отговарят за
оползотворяването на ИУГ в количество (в
тонове) не по-малко от 65 на сто от количеството (в тонове) гуми, пуснати от тях на
пазара на Република България през 2012 г.
§ 4. (1) За създаване на регист ъра по
чл. 45, ал. 1, т. 5 ЗУО лицата, които пускат
на пазара гуми, предоставят информацията
по чл. 28 на изпълнителния директор на
ИАОС в двумесечен срок от влизането в
сила на наредбата.
(2) Информацията по чл. 28 се предоставя на хартиен и електронен носител до
изграждането на система за представянето
є по електронен път.
§ 5. Наредбата се приема на основание
чл. 13, ал. 1 от Закона за управление на
отпадъците.
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Приложение № 1
към чл. 8, ал. 3, т. 2
УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ ПРИ ИЗНОС НА ИУГ
№ ............../........................ г.
I. Данни за износителя:
Наименование ......................................................, ЕИК .......................................................................... Документ
по чл. 35 ЗУО или регистрационен номер на брокера/търговеца .................................................................
..........................................................................................................................................................................................
(попълват се № на документа, дата на издаване и от кого е издаден или регистрационен
номер в регистъра на ИАОС)
Местонахождение на площадка за износ: Община ............................................................................................
Населено място ...........................................................................................................................................................
ЕК АТТЕ ........................................................................................................................................................................
Лице за контакти:
Име: .................................................................................................................................................................................
длъжност .......................................................................................................................................................................
II. Данни за лицето, което ще извърши крайната операция по оползотворяване:
Наименование .............................................................................................................................................................
ЕИК ................................................................................................................................................................................
*
Лице, от
името, на
което е
оползотворен отпадъкът

Операция по оползотворяване, извършена от лицето по т. ІІ
Количество
изнесен
отпадък
(кг)

Чрез
Чрез
регене- рециклириране
ране
(кг)
(кг)

Чрез изгаряне с
оползотворяване на
енергия
(кг)

Чрез влагане като Друг начин на
материал в оползотворястроителване
ството
(кг)
(кг)

Отпадък по
анекс 7
от дата ………..
или
нотификация
№.........

1
2
3
4
5
6
7
8
* Декларирам, че представлявам горепосоченото юридическо лице – износител по закон или по упълномощаване.
* Декларирам, че количеството отпадък по това удостоверение е оползотворено през ........... г. и оползотворяването е извършено в съответствие с изисквания за опазване на здравето на човека и околната
среда, еквивалентни на изискванията в законодателството на ЕС.
* Декларирам, че посочените в настоящата справка-декларация данни са точни и верни.
* Известно ми е, че за деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от
Наказателния кодекс.
							
Декларатор: ..............................................................
(име, подпис и печат)

Приложение № 2
към чл. 34, ал. 1
Р А З Д Е Л I:
(попълва се от организациите по оползотворяване/индивидуално изпълняващи задълженията си лица и лица,
заплатили продуктова такса в ПУДООС, като в таблицата се попълват съответно данните на членовете
и на лицата, заплатили продуктова такса)
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ГУМИ
за период от ............... до ........................ за ............... г.
Предоставя се от:
Организация по оползотворяване
Лица, заплатили продуктова такса в ПУДООС
Индивидуално изпълняващи задълженията си лица
Таблица 1. Пуснати на пазара гуми
№
по
ред

Име

ЕИК

Код на
гумите*

Нетно тегло на внесени, пристигнали и
произведени гуми (кг)

1

2

3

4

5

Общо:
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* Колона 4 – попълва се двуцифрен код. Кодът се образува, както следва:
11 – за нови гуми до 20 кг;
21 – за нови гуми над 20 кг;
12 – за регенeрирани гуми до 20 кг;
22 – за регенeрирани гуми над 20 кг;
13 – за гуми втора употреба до 20 кг;
23 – за гуми втора употреба над 20 кг

Дата:
Утвърдил: ...............................................
(име, подпис, печат)
Лице, представляващо търговеца по закон или упълномощаване
(име, подпис и печат)
Р А З Д Е Л ІI:
(попълва се от лица, заплатили продуктова такса в ПУДООС, когато за съответния период има лица, на които
е възстановена платена продуктова такса, и от организациите по оползотворяване/индивидуално изпълняващи
задълженията си лица, когато има изнесени количества гуми от нейните членове)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ГУМИ
за период от ............... до ........................ за ...............г.
Предоставя се от:
Организация по оползотворяване
Лица, заплатили продуктова такса в ПУДООС
Индивидуално изпълняващи задълженията си лица
Таблица 2. Изнесени/изпратени количества ИУГ, за които са възстановени продуктови такси за гуми
№
по ред

Име

ЕИК

Код на гумите*

Нетно тегло на изнесени/изпратени гуми
(кг)

1

2

3

4

5

Общо:
* Колона 4 – попълва се двуцифрен код. Кодът се образува, както следва:
11 – за нови гуми до 20 кг;
21 – за нови гуми над 20 кг;
12 – за регенeрирани гуми до 20 кг;
22 – за регенeрирани гуми над 20 кг;
13 – за гуми втора употреба до 20 кг;
23 – за гуми втора употреба над 20 кг

Дата:
Утвърдил: ...............................................
(име, подпис, печат)
Лице, представляващо търговеца по закон или упълномощаване
(име, подпис и печат)

Приложение № 3
към чл. 43, т. 9 и чл. 48, т. 8
ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ЦЕЛИТЕ ПО ЧЛ. 8, АЛ. 1 ОТ НАРЕДБАТА ЗА ……........ ГОДИНА
I. Данни за юридическото лице
Наименование:

ЕИК по БУЛСТАТ:

(при промяна се посочва и предишно/старо наименование и ЕИК по БУЛСТАТ)
Старо наименование:

Стар ЕИК по БУЛСТАТ:

Документ по чл. 35 ЗУО (№, дата и орган на издаване):
Седалище и адрес на управление на дейността:
Община:

Населено място:

ЕКАТТЕ:

Улица:
Лице за контакти:

Длъжност:

Телефон за контакти:

факс:

e-mail:
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II. Изпълнение на целите за ИУГ по чл. 8, ал. 1 от наредбата
КоличеКоличество
ство гуми, ИУГ, което
пуснати на лицето/оргапазара на низацията е
чрез
Република задължено/
реБългария
задължена циклиот лицето/ да оползоране
организатвори
цията (тон)
(тон)
1

2

3

Оползотворени, в т. ч.

Изчрез вла- чрез изпраща- пълчрез изчрез
гането им не/изнасяне от нение
гаряне с друг нана
чрез рекато
територията
цел ополчин
обгенериматериал на страната с
зотворя- на ополране
в строи- цел оползотво- щата
ване на зотворяцел
телстворяване, в т.ч.
енергията
ване*
(%)
то**
рециклиране
4

тона % тона

5
%

тона

6
%

7

тона % тона

8
%

тона

9
%

* В колона 6 задължително се посочва конкретният начин на оползотворяване.
** Колона 7 се попълва, както следва:
1. Чрез влагане на цели гуми в строителството (за укрепване на диги, насипи, кейове; звукови бариери).
2. Чрез влагане на цели и нарязани ИУГ при строителството на пътища (в основата на пътната настилка;
дрениращи канавки; временни пътища).
3. Чрез влагане на гумен гранулат или гумено брашно като добавки в асфалтови покрития.
4. Чрез влагане на цели и нарязани ИУГ при строителството на депа, септични и дрениращи системи.

Дата: ....................................................
(име, подпис и печат)

Ръководител: ..........................................
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РЕШЕНИЕ № 747
ОТ 11 СЕПТЕМВРИ 2012 Г.

за определяне на спечелилия търга с тайно
наддаване кандидат за концесионер за добив
на метални полезни изкопаеми – оловноцинкови руди – подземни богатства по чл. 2,
ал. 1, т. 1 от Закона за подземните богатства,
от на ходище „Печинско“, разположено в
землищата на с. Страшимир и с. Фабрика,
община Златоград, и с. Бориново, община
Мадан, област Смолян
На основание чл. 50, ал. 1, т. 2 във връзка
с чл. 49, ал. 3 от Закона за подземните богатства, Решение № 790 на Министерския съвет от
2011 г. за предоставяне на концесия за добив на
метални полезни изкопаеми – оловно-цинкови
руди – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 1
от Закона за подземните богатства, от находище „Печинско“, разположено в землищата на
с. Страшимир и с. Фабрика, община Златоград,
и с. Бориново, община Мадан, област Смолян
(ДВ, бр. 88 от 2011 г.), ценово предложение на
„Върба – Батанци“ – АД, Златоград, община
Златоград, област Смолян, и мотивирано
предложение на министъра на икономиката,
енергетиката и туризма
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Определя за концесионер чрез проведен търг с тайно наддаване „Върба – Батанци“ – АД, Златоград, община Златоград, област
Смолян, и предоставя на концесионера право
на експлоатация на подземни богатства по

чл. 2, ал. 1, т. 1 от Закона за подземните богатства – метални полезни изкопаеми – оловно-цинкови руди, чрез добив от находище
„Печинско“, разположено в землищата на
с. Страшимир и с. Фабрика, община Златоград,
и с. Бориново, община Мадан, област Смолян.
2. Определя концесионна площ на находище
„Печинско“ с размер 484,9 дка, разположена
в землищата на с. Страшимир и с. Фабрика,
община Златоград, и с. Бориново и гр. Мадан,
община Мадан, област Смолян, индивидуализирана с координатите на точки от № 1
до № 86 по външния контур в координатна
система „1970 г.“, съгласно приложението. В
тези граници концесионната площ включва:
2.1. Площта на находище „Печинско“ с
размер 368,6 дка, индивидуализирана в т. 2.1
от Решение № 790 на Министерския съвет
от 2011 г.
2.2. Площите, необходими за осъществяване
на дейностите по концесията извън добива, с
размер 116,3 дка.
3. Одобрява постигнатите при търга условия, както следва:
3.1. Минимален процентен размер на концесионното плащане 4 на сто от стойността
на добитите руди съгласно Наредбата за
принципите и методиката за определяне на
концесионното възнаграждение за добив на
подземни богатства по реда на Закона за подземните богатства.
3.2. Минимално годишно концесионно
плащане в размер на левовата равностойност
на 247 694,50 щатски долара без данък върху
добавената стойност при добив 60 000 т, със
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средно съдържание на олово в рудата – 2,09 на
сто, средно съдържание на цинк в рудата – 1,66
на сто, и средно съдържание на сребро в рудата – 29 г/тон.
4. Определя банкова гаранция по т. 9.2.1
от Решение № 790 на Министерския съвет от
2011 г. в размер на левовата равностойност на
247 694,50 щатски долара.
5. Частта от концесионното плащане, която
се превежда от министъра на икономиката,
енергетиката и туризма по бюджетите на Община Мадан и Община Златоград в съответствие
с т. 13 от Решение № 790 на Министерския
съвет от 2011 г., се разпределя, както следва:
7,55 на сто за Община Златоград и 92,45 на
сто за Община Мадан.
6. Упълномощава министъра на икономиката, енергетиката и туризма:
6.1. Да проведе преговори и да сключи концесионния договор с „Върба – Батанци“ – АД,
Златоград, до 3 месеца от влизането в сила на
решението при условията на Решение № 790 на
Министерския съвет от 2011 г. и параметрите
на ценовото предложение на концесионера.
6.2. Да представлява Министерския съвет
по концесионния договор с изключение на
неговото прекратяване.
6.3. Да предявява вземанията на концедента
по съдебен ред.
7. Внесеният от „Върба – Батанци“ – АД,
паричен депозит за участие в търга се задържа до датата на сключване на концесионния
договор. При отказ от страна на спечелилия
търга кандидат да сключи концесионен договор
депозитът му не се възстановява.
За министър-председател:
Симеон Дянков
За главен секретар на Министерския съвет:
Галина Маринска
Приложение
към т. 2
Координатен регистър
на граничните точки на концесионната
площ на находище „Печинско“
Координатна система „1970 г.“
Точка
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Координати
X (m)
Y (m)
4466071,5
8636834,7
4466027,6
8636842,0
4466048,7
8636690,6
4466225,3
8636452,3
4466680,9
8636269,3
4466766,1
8636351,9
4466934,0
8636217,0
4467094,0
8636379,1
4466841,3
8636559,8
4466749,2
8636479,3
4466742,8
8636486,1
4466734,7
8636492,9
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Точка
№

X (m)

Координати
Y (m)

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61=1
62.
63.
64.
65.
66.
67=62

4466725,7
4466716,3
4466708,0
4466698,8
4466688,4
4466673,8
4466656,0
4466643,4
4466633,2
4466622,4
4466612,0
4466599,0
4466586,2
4466575,9
4466565,2
4466560,2
4466555,3
4466549,1
4466542,1
4466536,9
4466534,2
4466527,8
4466515,0
4466499,4
4466489,1
4466473,8
4466464,1
4466453,4
4466442,1
4466430,5
4466414,9
4466404,3
4466404,2
4466398,1
4466390,0
4466383,3
4466375,6
4466365,5
4466357,2
4466352,2
4466343,0
4466336,6
4466326,7
4466319,9
4466310,2
4466299,8
4466294,1
4466189,3
4466071,5
4467300,2
4467298,3
4467325,9
4467328,0
4467306,8
4467300,2

8636499,8
8636507,5
8636513,3
8636518,7
8636523,8
8636532,8
8636542,5
8636550,2
8636553,4
8636558,2
8636564,5
8636575,8
8636586,5
8636592,8
8636602,5
8636607,1
8636613,8
8636624,6
8636636,1
8636642,0
8636643,9
8636649,7
8636658,9
8636670,5
8636682,9
8636698,0
8636704,6
8636711,4
8636718,5
8636724,3
8636731,2
8636737,8
8636738,0
8636742,6
8636748,3
8636751,5
8636754,5
8636758,4
8636764,9
8636769,9
8636776,5
8636779,8
8636785,4
8636788,3
8636790,2
8636791,6
8636791,9
8636811,3
8636834,7
8636050,0
8636044,8
8636032,3
8636037,4
8636046,5
8636050,0

68.
69.

4468000,6
4467878,9

8635490,8
8635561,9
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Точка
№

X (m)

Координати
Y (m)

70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.

4467756,5
4467632,9
4467444,2
4467317,3
4467226,6
4467289,6
4467348,0
4467640,8
4467773,2
4467809,0
4467914,0
4468000,2
4467999,9
4468233,7
4468290,3
4468258,7
4468162,7

8635645,0
8635753,8
8635855,7
8635855,3
8635902,5
8635813,0
8635706,4
8635564,1
8635472,5
8635455,2
8635399,8
8635315,8
8635025,9
8635025,9
8635223,9
8635264,0
8635336,8
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РЕШЕНИЕ № 770
ОТ 14 СЕПТЕМВРИ 2012 Г.

за изменение и допълнение на Националния
план за разпределение на радиочестотния
спектър, приет с Решение № 545 на Минис
терския съвет от 2004 г. (обн., ДВ, бр. 60 от
2004 г.; изм. и доп., бр. 69 от 2004 г., бр. 31
от 2005 г., бр. 16 от 2006 г. и бр. 76 от 2011 г.)
На основание чл. 11, ал. 2 от Закона за
електронните съобщения
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
Приема изменение и допълнение на Националния план за разпределение на радиочестотния спектър съгласно приложението.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Галина Маринска
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Правилата за осъществяване на електронни съобщения чрез радиосъоръжения, които ползват
радиочестотен спектър, който не е необходимо
да бъде индивидуално определен, издадени от
Комисията за регулиране на съобщенията по
силата на Закона за електронните съобщения:
9 kHz-30 MHz
9-600 kHz
456.9-457.1 kHz
984-7484 kHz
6765-6795 kHz
7.3-23.0 MHz
12.5-20 MHz
13.553-13.567
26.957-27.283
26.990-27.000
27.040-27.050
27.090-27.100

MHz
MHz
MHz
MHz
MHz

27.140-27.150 MHz
27.190-27.200 MHz
29.7-47 MHz
30-37.5 MHz
30 MHz-12.4 GHz
34.995-35.225 MHz
40.660-40.700 MHz
40.665 MHz, 40.675
MHz, 40.685 MHz и
40.695 MHz
87.5-108 MHz
138.2-138.45 MHz
169.4000-169.4750 MHz

Приложение
Изменение и допълнение на Националния
план за разпределение на радиочестотния
спектър
1. Забележка 64 се изменя така:
„64. Радиочестотни ленти 380-385 MHz и 390395 MHz се използват от националната подвижна
цифрова радиокомуникационна система „TETRAEmergency“ на територията на цялата страна.“
2. Забележка 73 се изменя така:
„73. Следните радиочестоти и радиочестотни
ленти се използват за радиосъоръжения с малък
обсег на действие за граждански нужди, като се
спазват изискванията на Списъка на радиосъоръженията, използващи хармонизирани в рамките
на Европейския съюз радиочестотни ленти, и
крайни електронни съобщителни устройства и

169.4750-169.4875 MHz
169.4875-169.5875 MHz
169.5875-169.6000 MHz
174-216 MHz
401-406 MHz
433.050-434.790 MHz
470-789 MHz

индуктивни приложения
активни медицински
импланти и свързани с
тях периферни устройства
системи за локализиране,
проследяване и събиране
на данни
жп транспорт
неспецифични
жп транспорт
активни медицински
импланти и свързани с
тях периферни утройства
неспецифични
неспецифични
радиоуправляеми модели
радиоуправляеми модели
радиоуправляеми модели,
жп транспорт
радиоуправляеми модели
радиоуправляеми модели
радиомикрофони и
спомагателни слухови
устройства
активни медицински
импланти и свързани с
тях периферни устройства
радиоопределяне
радиоуправляеми модели
неспецифични
радиоуправляеми модели
безжични
аудиоприложения
неспецифични
системи за локализиране,
проследяване и
събиране на данни;
радиомикрофони и
спомагателни слухови
устройства
алармени радиосистеми
радиомикрофони и
спомагателни слухови
устройства
алармени радиосистеми
радиомикрофони и
спомагателни слухови
устройства
активни медицински
импланти и свързани с
тях периферни устройства
неспецифични
радиомикрофони и
спомагателни слухови
устройства
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823-832 MHz
863-865 MHz

865-868 MHz
865-868.600 MHz
868.600-868.700 MHz
868.700-869.200 MHz
869.200-869.400 MHz
869.400-869.650 MHz
869.650-869.700 MHz
869.700-870 MHz
1785-1800 MHz
1795-1800 MHz
2400-2483.5 MHz
2446-2454 MHz
2483.5-2500 MHz
4500-7000 MHz
3.1-4.8 GHz
5150-5350 MHz
5470-5725 MHz
5725-5875 MHz
5795-5815 MHz
6-9 GHz
8.5-10.6 GHz
13.4-14.0 GHz
17.1-17.3 GHz
21.65-26.65 GHz
24.150-24.250 GHz
24.05-27 GHz
57-64 GHz
57-66 GHz
61-61.5 GHz
63-64 GHz
75-85 GHz
76-81 GHz
122-123 GHz
244-246 GHz
8666

ДЪРЖАВЕН
радиомикрофони и
спомагателни слухови
устройства
неспецифични, безжични
аудиоприложения,
радиомикрофони и
спомагателни слухови
устройства
радиочестотна
идентификация (RFID)
неспецифични
алармени системи
неспецифични
алармени системи
неспецифични
алармени системи
неспецифични
радиомикрофони и
спомагателни слухови
устройства
безжични аудиоприложения
неспецифични, системи за
широколентов пренос на
данни, радиоопределяне
жп транспорт,
радиочестотна
идентификация (RFID)
активни медицински
импланти и свързани с
тях периферни устройства
радиоопределяне
неспецифични
системи за широколентов
пренос на данни
системи за широколентов
пренос на данни
неспецифични
пътнотранспортни
телематични системи
неспецифични
радиоопределяне
радиоопределяне
системи за широколентов
пренос на данни,
радиоопределяне
пътнотранспортни
телематични системи
неспецифични
радиоопределяне
радиоопределяне
системи за широколентов
пренос на данни
неспецифични
пътнотранспортни
телематични системи
радиоопределяне
пътнотранспортни
телематични системи
неспецифични
неспецифични

“
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МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
НАРЕДБА № Із-1809
от 3 септември 2012 г.

за условията и реда за постъпване на дър
жавна служба в Министерството на вътреш
ните работи
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С тази наредба се уреждат изискванията, условията и редът за постъпване
на държавна служба в Министерството на
вътрешните работи (МВР).
Чл. 2. Постъпването на държавна служба
в МВР се основава на принципите на управление на държавната служба в МВР.
Ч л. 3. (1) Пос т ъп ва не т о на д ърж а вна
служба в МВР се предхожда от конкурс.
(2) Конкурсите се организират и провеждат
за заемане на длъжности, за които се изисква
задължителна първоначална професионална
подготовка, или за заемане на длъжности,
за които не се изисква задължителна първоначална професионална подготовка.
Ч л. 4. (1) Лицата, кан ди датст ващ и за
държавна служба в МВР на длъжности, за
които се изисква задължителна първоначална
професионална подготовка, пост ъпват на
длъжности само от категориите „Г“ или „Е“.
(2) Лицата, кандидатстващи за държавна
служба в МВР на длъжности, за които не се
изисква задължителна първоначална професионална подготовка, могат да постъпват
на длъжности и в по-високи от категориите
„Г“ или „Е“.
Раздел I
Изисквания за пост ъпване на държавна
служба в МВР
Чл. 5. До участие в конкурс за постъпване на държавна служба в МВР се допускат
дeeспособни физически лица, които отговарят на общите изисквания, на специфичните изисквания за възраст, образование,
психо-физическа годност и професионална
подготовка, както и на други изисквания,
обявени в съответния конкурс.
Чл. 6. Общите изисквания към кандидатите за постъпване на държавна служба
в МВР са:
1. да имат само българско гражданство;
2. да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от
реабилитацията, или да не са освободени
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от наказателна отговорност за извършено
умишлено престъпление от общ характер с
налагане на административно наказание по
чл. 78а от Наказателния кодекс;
3. да не са привлечени като обвиняеми
или да не са подсъдими за умишлено престъпление от общ характер.
Чл. 7. (1) Специфичните изисквания към
кан ди датите за пост ъпване на държавна
служба са:
1. да не са по-възрастни от 40 години
към датата на обявяване на конкурса – за
длъжности, за които се изисква задължително първоначално професионално обучение;
2. да притежават:
а) минималната образователно-квалификационна степен на висшето образование
или образователна и научна степен „доктор“, определени в щатовете на съответните
структури – за длъжности от категория „Г“
и по-висока;
б) средно образование – за длъжности от
категории „Е“ и „Д“;
3. да са клинично здрави, да не страдат
от психични заболявания и да са годни по
медицински показатели за държавна служба
в МВР;
4. да отговарят на минималните изисквания за физическа годност и психологична
съвместимост, определени в съответните
специализирани методики на наредбата;
5. да притежават необходимата професионална подготовка, изискваща се за заемане
на длъжността.
(2) Специфичното изискване за възраст
не се прилага за кандидатите – настоящи и
бивши служители на МВР.
Чл. 8. В заповедта за обявяване на конкурса може да се определят и други изисквания към кандидатите, които са свързани с
изпълнението на конкретна длъжност, извън
установените общи и специфични изисквания.
Чл. 9. (1) Кандидатите удостоверяват обстоятелствата по чл. 5 – 7 чрез представяне
на съответните документи.
(2) Обстоятелствата по чл. 7, ал. 1, т. 3 се
удостоверяват от експертно-лекарска комисия
при условията и по реда на Правилника за
медицинската експертиза в МВР и съгласно
изискванията по нормативите на „Разписание
на болестите и физическите недостатъци за
медицинско освидетелстване на служителите
и кандидат-служителите в МВР“.
Чл. 10. Държавни служители в МВР, притежаващи категория „Е“ или „Д“, могат да
участват в конкурси за постъпване на държавна служба за длъжности от категория „Г“.
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Раздел II
Конкурсна процедура
Чл. 11. (1) Конкурсът за постъпване на
държавна служба в МВР се провеж да на
етапи, както следва:
1. изследване на физическата годност;
2. изследване на интелектуалните способности;
3. психологично изследване;
4. заключително интервю.
(2) При необходимост от установяване нивото на специфични знания и/или умения за
изпълнение на длъжността със заповедта за
обявяване на конкурса може да се разпореди
провеждането на изпит на допуснатите до
участие кандидати. В заповедта се определят
тематика, начин на провеждане, оценяване и
елиминаторен праг. След успешно полагане
на изпита се провеждат етапите по ал. 1.
(3) Кандидатите за заемане на длъжности,
за които не се изисква задължителна първоначална професионална подготовка (с изключение на кандидатите за проследяващите
звена), не преминават етапа по ал. 1, т. 1.
(4) Кандидатите за държавна служба в
Специализирания отряд за борба с тероризма (СОБТ) и в специализираните звена
за тактически действия полагат изпит за
установяване на физическата им годност по
отделна специализирана методика (приложение № 1). След успешно полагане на изпита
се провеждат етапите по ал. 1, т. 2 – 4.
(5) Етапите на конкурса са с елиминаторен
характер и се провеждат по специализирани
методики и графици.
(6) При провеждане етапите на конкурса
комисията по чл. 180, ал. 4 от Закона за Министерството на вътрешните работи (ЗМВР)
може да се подпомага от експертни групи
от специалисти в областта на физическата
култура и спорта и от специалисти в областта
на психологията – служители на Института
по психология – МВР.
(7) Всеки етап приключва с обявяване на
резултатите от него.
Чл. 12. (1) Прилагането на специализираните методики по чл. 11, ал. 5 включва
дейности за:
1. изследване на кандидатите или измерване на техните постижения;
2. оценяване резултатите от изследването
или измерването по точкова система.
(2) Точковите системи за оценка на резултатите от всеки конкурсен етап са с еднакви
скали и равни максимални нива.
Чл. 13. След всеки конкурсен етап кандидатите се класират по бал и се обявяват
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етапните резултати и допуснатите до следващия етап. Конкурсната процедура приключва
с обявяване на крайно класиране.
Чл. 14. (1) Кандидатите, нарушили реда
или възпрепятствали провеждането на етапите на конкурса, се отстраняват и участието
им в конкурса се прекратява от конкурсната
комисия.
(2) За установяване на обстоятелствата
по ал. 1 ръководителят на експертната група изготвя констативен протокол, който се
предоставя на председателя на конкурсната
комисия.
Раздел III
Конкурсна комисия
Чл. 15. (1) Конкурсната комисия се определя със заповедта за обявяване на конкурса.
(2) Съставът на комисията включва председател, заместник-председател и членове.
(3) Председател на комисията може да
бъде само държавен служител, притежаващ
категория не по-ниска от „Б“, а заместникпредседател – не по-ниска от категория „В“.
(4) В състава на комисията се включват
държавни служители от:
1. структурата по чл. 9 ЗМВР, за която е
обявен конкурсът;
2. дирекция „Човешки ресурси“ – МВР, или
звената „Човешки ресурси“ на съответната
структура по чл. 9 ЗМВР;
3. Института по психология – МВР.
(5) В състава на комисията се включва
и държавен служител от Центъра по бойна
подготовка и спорт, когато конкурсът включва
етап „Изследване на физическата годност“.
(6) Организационно-техническото обезпечаване на конкурсната процедура се осигурява
от технически секретар(и).
(7) При необходимост от провеждане на
изпитите по чл. 11, ал. 2 и 4 конкурсната
комисия може да привлича специалисти от
други структури на МВР, съгласувано със
съответните ръководители, а също така и
от други ведомства и учреждения.
Чл. 16. (1) Заседанията на комисията са
редовни при присъствие на не по-малко от
2/3 от състава є.
(2) Комисията взема решения с обикновено
мнозинство от присъстващите членове, като
при равенство на гласовете председателстващият има право на решаващ глас.
(3) За заседанията се води протокол, в
който се отразяват дневният ред и взетите
решения. Протоколът се изготвя от технически секретар и се подписва от присъстващите
членове на конкурсната комисия.
Чл. 17. Конкурсната комисия:

ВЕСТНИК

БРОЙ 73

1. допуска до участие в конкурсната процедура кандидатите, подали в срок необходимите документи и отговарящи на условията
и изискванията за участие в конкурса;
2. обявява на общодостъпно място спис ъц и т е на доп уснат и т е и недоп уснат и т е
кандидати, като посочва основани ята за
недопускането им;
3. определя местата и графиците за провеждане на етапите от конкурса, както и на
изпита по чл. 11, ал. 2 и/или 4;
4. обявява резултатите от всеки етап, извършва класиране и допуска до следващия
етап на конкурса класираните кандидати;
5. класира по бал кандидатите, успешно
преминали всички етапи на конкурса, обявява крайното класиране и определя резерв
от кандидати;
6. разпределя спечелилите конкурса кандидати по реда на класирането.
Чл. 18. (1) Председателят на конкурсната
комисия:
1. организира, ръководи и контролира
цялостната є дейност;
2. свиква и води заседанията на комисията.
(2) Заместник-председателят на конкурсната комисия изпълнява функциите по ал. 1
при отсъствие на председателя.
Чл. 19. Членовете на конкурсната комисия,
определени за ръководители на експертни
групи:
1. организират и ръководят провеждането
на съответния конкурсен етап чрез прилагане
на специализирани методики;
2. организират и ръководят експертните
групи по физическа култура и спорт, по психология и за изследване на интелектуалните
способности;
3. докладват пред комисията за дейността на експертната група и резултатите от
конкурсния етап.
Ч л. 20. Спец иа л ис т и т е в експер т н и т е
групи:
1. подпомагат дейността на комисията
при провеждане на конкурсната процедура;
2. извършват изследвания на кандидатите
или измерване на техните постижения;
3. по покана на председателя присъстват на
заседанията на комисията без право на глас.
Раздел IV
Обжалване
Чл. 21. (1) Кандидатите за държавна служба в МВР могат да обжалват недопускането
си до участие в конкурса в срока и по реда,
определени в чл. 182, ал. 3 ЗМВР.
(2) Дирекция „Човешки ресурси“ – МВР,
изготвя становище по жалбата и уведомява
жалбоподателя за решението на министъра
на вътрешните работи.
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Г л а в а

в т о р а

УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА
КОНКУРС ЗА ПОСТЪПВАНЕ НА ДЪРЖ АВНА СЛУЖБА В МВР
Раздел I
Обявяване и публикуване на конкурса
Чл. 22. (1) Обявяването на конкурса се
предхожда от проучване потребностите от
човешки ресурси на структурите по чл. 9
ЗМВР.
(2) Структурите по чл. 9 ЗМВР анализират
потребностите от човешки ресурси въз основа
на оперативната обстановка и политиката за
управление на човешките ресурси и изпращат
мотивирани предложения до министъра на
вътрешните работи чрез дирекция „Човешки
ресурси“ – МВР, относно наличния брой вакантни длъжности, за които да бъде обявен
конкурс.
(3) Дирекция „Човешки ресурси“ – МВР,
обобщава предложени ята и представя на
министъра на вътрешните работи проект на
заповед за обявяване на конкурс.
Чл. 23. (1) В заповедта по чл. 22, ал. 3
се определят:
1. видът на конкурса – конкурс за длъжности, за които се изисква първоначална
професионална подготовка, или конкурс за
длъжности, за които не се изисква такава
подготовка;
2. вакантните длъжности, разпределени
по категории и направление на дейност в
структурите;
3. условията за участие в конкурса, както
и изискванията към кандидатите;
4. необходимите документи за участие в
конкурса и срокът за подаването им;
5. звената „Човешки ресурси“, в които се
подават документите за участие в конкурса;
6. конкурсните етапи и срокът за провеждане на конкурсната процедура;
7. съставът на конку рсната комисия и
технически секретар(и);
8. членовете на конкурсната комисия – ръководители на експертни групи.
(2) В заповедта се включват и нормативите
за проверка на физическата годност.
Чл. 24. Обявяването на конкурса се извършва по реда на чл. 180, ал. 3 ЗМВР.
Раздел II
Видове документи и ред за подаване
Чл. 25. (1) За участие в конкурс кандидатите подават заявление по образец, попълват анкетна карта и представят следните
документи:
1. лична карта;
2. диплома (нотариално заверено копие)
за завършено средно или висше образование
(при издадена диплома от ч у ж дест ранно
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учебно заведение – удостоверение за признато образование);
3. декларация, че кандидатът има само
българско гражданство;
4. свидетелство за съдимост за работа в
МВР;
5. удостоверяващи документи, че не е
привлечен като обвиняем и не е подсъдим
за умишлено престъпление от общ характер;
6. декларация по чл. 4, ал. 1, т. 2 от Закона
за защита на личните данни;
7. съгласие за проучване по Закона за
защита на класифицираната информация,
ако е необходимо за заемане на длъжността;
8. други документи съобразно специфичните изисквания на конкурса.
(2) Не се приемат документи, подадени
след определения срок.
Чл. 26. В заявлението по чл. 25, ал. 1
кандидатът посочва категорията, длъжността
и структурата, за която кандидатства, като
в един конкурс се допуска участие само за
една длъжност.
Чл. 27. Звената „Човешк и ресу рси“ по
чл. 23, ал. 1, т. 5:
1. приемат, проверяват редовността на
документите по чл. 25 и след регистрация
ги комплектуват и съхраняват в дело на
кандидата;
2. предоставят на кандидата образци на
заявление, анкетна карта и документите по
чл. 25, ал. 1, т. 3, 6 и 7;
3. издават писмо-направление, с което
изпращат кандидата за медицинско освидетелстване и заключение от компетентната
експертно-лекарска комисия;
4. въвеждат данните за кандидата в автоматизираната информационна система за
управление на човешките ресурси и откриват
процедура за проучване на кандидата;
5. изпращат до дирекция „Човешки ресурси“ – МВР, обобщена справка за набраните
кандидати;
6. извършват изучаване на факти и обстоятелства, свързани с кандидата, чрез проверки
в информационните фондове на МВР и по
местоживеене и предоставят информацията
на конкурсната комисия преди началото на
етапа „Заключително интервю“;
7. представят на комисията делата по т. 1;
8. приключват делата по т. 1 при прекратяване на конкурсната процедура за съответния кандидат.
Чл. 28. (1) В срока за подаване на документи по конкурса кандидатът се явява пред
компетентната експертно-лекарска комисия
за удостоверяване годността му по медицински показатели за държавна служба в МВР.
(2) В същия срок експертно-лекарската
комисия изпраща по служебен път до звеното „Човешки ресурси“ по чл. 23, ал. 1, т. 5
медицинското свидетелство на кандидата.
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Г л а в а

т р е т а

ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСНИТЕ
ЕТАПИ
Раздел І
Изследване на физическата годност
Чл. 29. На етапа „Изследване на физическата годност“ се оценява и установява
физическата годност на кандидата за постъпване на държавна служба в МВР.
Чл. 30. Кандидатът се явява по график
на предварително оборудвано за целта място
пред експертна група за оценка на физическата годност по „Специализирана методика
за изследване на физическата годност на
кан ди датите за пост ъпване на държавна
служба в МВР“ (приложение № 2).
Чл. 31. Експертната група оценява физическата годност на кандидата и вписва резултатите в протокол по образец, определен
в методиката.
Чл. 32. Ръководител ят на експертната
г ру па за оценка на физическата годност
п редс тавя резул тат и т е п ред конк у рсната
комисия.
Чл. 33. Комисията обявява резултатите от
етапа „Изследване на физическата годност“
и допуска до участие в следващия конкурсен
етап кандидатите, преминали елиминаторния праг.
Раздел ІІ
Изследване на интелектуалните способности
Чл. 34. На етапа „Изследване на интелектуалните способности“ кандидатът се явява
по график пред експертна група на писмен
тест за проверка и оценка на интелектуалните способности.
Чл. 35. Писменият тест се разработва и
провежда по „Специализирана методика за
изследване на интелектуалните способности
на кандидатите за постъпване на държавна
служба в МВР“ (приложение № 3).
Чл. 36. Експертната група за изследване
на интелектуалните способности:
1. вписва индивидуалните резултати от
т ес та за изследване на ин т елек т уа лни т е
способности в карта за оценка по образец,
определен в методиката;
2. обобщава резултатите от индивидуалните карти за оценка в протокол по образец,
определен в методиката.
Ч л. 37. Ръководи тел я т на експерт ната
група за оценка на интелектуалните способности представя резултатите пред конкурсната комисия.
Чл. 38. (1) Комисията обявява резултатите
от етапа „Изследване на интелектуалните
способности“, класира по бал кандидатите,
преминали елиминаторния праг, и ги допуска до участие в следващия конкурсен етап.
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(2) Балът се образува като математически
сбор от оценката от етап „Изследване на
физическата годност“ и оценката от етап „Изследване на интелектуалните способности“.
(3) Броят на допуснатите до следващия
конкурсен етап кандидати е равен на обявените вакантни длъжности, умножени по
коефициент 3.
Раздел ІІІ
Психологично изследване
Чл. 39. На етапа „Психологично изследване“ кандидатът се явява по график пред
експертна група от психолози за оценяване на
неговите психологични качества и степента
им на съответствие спрямо професионалните
и длъжностни изисквания.
Чл. 40. Психологичното изследване се
организира и провежда по „Специализирана методика за психологично изследване
на кандидатите за постъпване на държавна
служба в МВР“ (приложение № 4).
Чл. 41. (1) Психологичното изследване на
кандидатите се провежда чрез:
1. изследване с личностни въпросници и
други психологични методи;
2. психодиагностично интервю.
(2) Кандидатите, покрили психологичните
критерии за съответствие с изискванията за
длъжността, установени чрез изследването по
ал. 1, т. 1, се явяват на психодиагностично
интервю.
(3) Кандидатите с общи психологични
противопоказани я, както и кандидатите,
непок ри л и м и н и ма л н и т е изиск ва н и я за
длъжността, установени в изследването по
ал. 1, т. 1, не преминават елиминаторния
праг на етапа и не се явяват на психодиагностично интервю.
Чл. 42. Експертната група за психологично
изследване:
1. провеж да изследвания на кандидата
и вписва получените резултати в карта за
оценка по образец, определен в методиката;
2. обобщава индивидуалните резултати в
протокол по образец, определен в методиката.
Чл. 43. Ръководител ят на експертната
група за психологично изследване представя
резултатите пред конкурсната комисия.
Чл. 44. (1) Комисията обявява резултатите, класира по бал кандидатите, преминали
елиминаторния праг, и ги допуска до участие
в следващия конкурсен етап.
(2) Балът се образува като математически
сбор от бала по чл. 38, ал. 2 и оценката от
психологичното изследване на кандидата.
(3) Броят на допуснатите до следващия
конкурсен етап кандидати е равен на обявените вакантни длъжности, умножени по
коефициент 2.
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Раздел ІV
Заключително интервю
Чл. 45. На етапа „Заключително интервю“ кандидатът се явява по график пред
конкурсната комисия за оценка на мотивацията, професионално значимите личностни
качества, познания и способности.
Чл. 46. (1) Заключителното интервю се
организира и провежда по „Специализирана
методика за провеждане на заключително
интервю с кандидатите за постъпване на
държавна служба в МВР“ (приложение № 5),
в която се определя елиминаторен праг.
(2) Кандидатите, които не са преминали
елиминаторния праг на етапа „Заключително
интервю“, отпадат от участие в конкурса.
Чл. 47. Членовете на конкурсната комисия
отразяват резултатите на кандидата в карта за
оценка по образец, определен в методиката.
Чл. 48. (1) Конкурсната комисия обявява
резултатите от етапа „Заключително интервю“ и извършва крайно класиране по бал
на кандидатите, преминали елиминаторния
праг.
(2) Балът се образува като математически
сбор от бала по чл. 44, ал. 2 и оценката на резултатите от етапа „Заключително интервю“.
Г л а в а

ч е т в ъ р т а

РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА К АНДИДАТИТЕ
Чл. 49. (1) Кандидатът се явява по график пред конкурсната комисия по реда на
крайното класиране и избира длъжност в
структурата, за която е класиран.
(2) Изборът е окончателен и за резултатите от него се съставя протокол, който се
подписва от кандидата и от комисията.
(3) Пр оц ед у р ат а по р а з п р еде л я не н а
кандидатите по структури приключва след
изчерпването на всички длъжности, обявени
за съответния конкурс, или разпределянето
на всички класирани кандидати.
(4) По реда на ал. 1 на останалите незаети
длъжности се разпределят кандидатите от
резерва по чл. 17, т. 5.
Г л а в а

п е т а

ПОСТЪПВАНЕ НА ДЪРЖАВНА СЛУЖБА
Чл. 50. (1) По предложение на ръководителя на структурата по чл. 9 ЗМВР, за която
е обявен конкурсът, спечелилите конкурса
кандидати за длъжности, за които се изисква
задължителна първоначална професионална
подготовка, се назначават за стажанти и се
изпращат на курс за първоначално професионално обучение.
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(2) По п ред ложен ие на р ъковод и т ел я
на структурата по чл. 9 ЗМВР на успешно
завършилите курса за първоначално професионално обучение стажанти се присъжда
категория и се назначават на длъжности в
МВР.
(3) На спечелилите конку рса кандидати за длъжности, за които не се изисква
първоначално професионално обучение, по
предложение на ръководителя на структурата
по чл. 9 ЗМВР, за която е обявен конкурсът,
се присъжда категория и се назначават на
длъжности в МВР.
(4) Към предложенията по ал. 1 – 3 се
прилага протоколът по чл. 49, ал.2.
Чл. 51. (1) Курсантите, завършили висшето си образование в Академията на МВР в
редовна форма на обучение, се разпределят
цен т ра л изи ра но о т ком иси я, оп ределена
със заповед на главния секретар на МВР
по предложение на директора на дирекция
„Човешки ресурси“ – МВР.
(2) Цен т р а л и зи р а но т о р а зп р еде лен ие
по ал. 1 се извършва според резултатите
от обучението и вакантните длъжности от
щатовете на структурите на МВР, за които
е извършен приемът в Академията на МВР.
Чл. 52. Съставът на комисията по чл. 51,
ал. 1 включва:
1. председател – служител на МВР, притежаващ категория не по-ниска от „Б“;
2. членове – служители от:
а) структурите на МВР, за които е извършен приемът в Академията на МВР;
б) Академията на МВР;
в) дирекция „Човешки ресурси“ – МВР.
Чл. 53. (1) Ректорът на Академията на
МВР предоставя на комисията по чл. 51, ал. 1
списък на завършилите висшето си образование курсанти, класирани в низходящ ред
по резултатите от обучението им.
(2) Директорът на дирекция „Човешки
ресурси“ – МВР, предоставя на комисията по
чл. 51, ал. 1 списък на вакантните длъжности
от щата на структурите на МВР, за които е
извършен приемът в Академията на МВР.
Чл. 54. Курсантите се явяват пред комисията по реда на класирането по резултати
от обучението и избират длъжност за назначаване на държавна служба в МВР.
Чл. 55. Изборът е окончателен и за резултатите от него се съставя протокол, който
се подписва от курсантите и от комисията.
Чл. 56. По предложение на директора на
дирекция „Човешки ресурси“ – МВР, министърът на вътрешните работи присъжда
категория „Г“ и назначава на длъжности
курсантите, завършили Академията на МВР.
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ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. Списъкът на длъжностите, за които
не се изисква първоначално професионално
обучение по чл. 196, ал. 2 ЗМВР, се изготвя
от дирекция „Човешки ресурси“ – МВР, по
предложение на ръководителите на структурите по чл. 9 ЗМВР. Изменения и допълнения
в списъка се правят по предложения на ръководителите на структурите по чл. 9 ЗМВР.
§ 2. Дирекция „Човешки ресурси“ – МВР,
по предложение на ръководителите на структурите по чл. 9 ЗМВР изготвя и актуализира
списък на държавни служители, притежаващи
категория не по-ниска от „Д“ – специалисти
в областта на физическата култура и спорта,
за включване в експертните групи. Списъкът
се утвърждава от министъра на вътрешните
работи.
§ 3. Обобщената справка по чл. 27, т. 5
включва поименното изброяване на кандидатите, информация за комплектността на
подадените документи и заключението от
медицинското освидетелстване.
§ 4. Проучването за издаване на разрешение за достъп до класифицирана информация
на стажантите приключва до първия практически модул от базовия етап на първоначалното професионално обучение.
§ 5. Със заповедта за обявяване на конкурса за първоначално постъпване на държавна
служба в МВР от вакантните длъжности
за съответната структ у ра могат да бъдат
определяни длъжности за провеж дане на
конкурс, както следва:
1. длъжности от категория „Г“ – за държавни сл у ж ители от МВР, притежаващи
категори я „Е“ или „Д“, и сл у ж и тели на
МВР – лица, работещи по трудово правоотношение;
2. длъжности от категория „Е“ – за служители на МВР – лица, работещи по трудово
правоотношение.
§ 6. Кандидатите, спечелили конкурс за
постъпване на държавна служба, придобили
необходимото професионално образование в
Академията на МВР или притежаващи необходимото първоначално професионално обучение за заемане на длъжността, постъпват
на държавна служба по реда на чл. 50, ал. 3.
§ 7. Резервът от кандидати по смисъла
на чл. 17, т. 5 се формира при крайното
класиране и включва класираните по бал
след последното място.
§ 8. Резервът от кандидати може да се
използва от ръководителя на структурата,
за която е обявен конкурсът, само за целите
на конкретния конкурс, при незаемане на
длъжност от класиран кандидат, включително
и като стажант.
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§ 9. С лед по с т ъп ва не т о на д ърж а вна
служба цялата документация за кандидата
се съхранява в личното кадрово дело.
§ 10. Допускането до участие в конкурса,
резултатите от отделните етапи и крайното
класиране се обявяват на подходящи общодостъпни места в съответната структура и в
електронната страница на дирекция „Човешки
ресурси“ – МВР – интернет и интранет. При
обявяването се спазват изискванията на Закона за защита на личните данни.
§ 11. Всички дейности по тази наредба се
регистрират в автоматизирана информационна система за управление на човешките
ресурси в МВР. До въвеждането в експлоатация на системата дейностите по наредбата
се регистрират по действащия ред във вид,
позволяващ електронна обработка.
§ 1 2 . К а н д и д ат и т е з а по с т ъп в а не н а
държавна сл у жба в МВР на академични
длъжности, успешно преминали конкурсните
етапи по заповедта за обявяване на конкурса, продължават участието си в конкурсната процедура по Закона за развитието на
академичния състав в Република България.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ
§ 13. Конкурсите за постъпване на държавна служба в МВР, обявени до влизане
в сила на тази наредба, се довършват по
досегашния ред.
§ 14. Наредбата се издава на основание
чл. 21, т. 7 и 11, чл. 179, ал. 3 и чл. 180, ал. 5
ЗМВР.
§ 15. Тази наредба отменя Наредба № Iз-9
от 2012 г. за условията и реда за постъпване
на държавна служба в Министерството на
вътрешните работи, (ДВ, бр. 8 от 2012 г.)
Министър:
Цветан Цветанов
Приложение № 1
към чл. 11, ал. 4
СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕТОДИК А
за установяване на физическата годност на
кандидатите за постъпване на държавна служба
в Специализирания отряд за борба с терориз
ма и специализираните звена за тактически
действия в структурите на МВР
1. Физи ческ ата г од нос т на к а н д и дат и т е
за постъпване на държавна служба в Специализирания отряд за борба с тероризма и в
специализираните звена за тактически действия в структурите на МВР се установява чрез
полагане на изпит.
2. Изпитът се провежда в две части, като
кандидатите се оценяват с оценка „изпълнил“
или „неизпълнил“:
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2.1. първа част – изпълнение на тест или
тестове за демонстриране на приложни спортни умения;
2.2. втора част – изпълнение на тестове за
установяване на нивото на физически качества
(приложение № 1.1).
3. Тес т ът за демонс т ри ра не на п ри ложни спортни умения оценява способности на
кандидатите, необходими за изпълнението на
професионалните задължения:
3.1. тестът се разработва за всеки отделен
конкурс, като кандидатите се оценяват с „изпълнил“ или „неизпълнил“;
3.2. до втората част на изпита се допускат
кандидати с оценка „изпълнил“ на първата част.
4. Тестовете за установяване на нивото на
физическите качества са групирани в тестови
батерии (приложение № 1.2):
4.1. резултатите на кандидатите се оценяват
с „отличен“ или „добър“;
4.2. за „изпълнил“ се счита кандидат, получил оценки „отличен“ и най-много една оценка
„добър“ от всичките тестове.
5. Изследването на физическата годност се
извършва при унифицирани условия за:
5.1. еднаква организация на провеждане;
5.2. еднаква технология на измерване;
5.3. пълна размерност на отчитането и записването на постиженията.
6. Кандидатът се явява за изследване на
физическата годност след представяне на лична карта и документ от здравно заведение или
личен лекар, издаден в срок 3 дни до датата на
явяване на изпита, удостоверяващ, че лицето
няма медицински противопоказания за участие
в дейности с физическо натоварване. Кандидатът
се явява с подходящ спортен екип.
7. Изследването на физическата годност се
извършва в два дни по график, определен от
конкурсната комисия.
8. Неявяването на кандидат за изследване
на физическата годност се счита за доброволен
отказ от участие в конкурсната процедура.
9. Не се допуска повторно явяване на кандидат за изследване на физическата годност в
рамките на обявения конкурс.
10. В случай че важна причина възпрепятства явяването на кандидата на определената
му дата, същият може да подаде заявление до
п редседател я на конк у рсната комиси я найкъсно до началото на изпита за определяне на
друга дата или час в рамките на изготвения
график, като задължително прилага официален
документ, удостоверяващ възпрепятстващите
обстоятелства.
11. Ред за провеждане на изпита:
11.1. информиране на кандидатите за реда
и начина на провеждане;
11.2. демонстрация на тестовете от тестовите батерии;
11.3. разгряване на кандидатите (предоставя
се възможност за подготовка на организма и
избягване на риск от травми);
11.4. изпълнение на тестовете (подреждането
на тестовете да е съобразено с предшестващото
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натоварване, както и времето за отдих между
тях, като тестът, измерващ качеството „издръжливост“, се изпълнява последен).
12. И н д и ви д уа л н и т е резул тат и о т всек и
проведен тест се вписват в картата за оценка
на физическата годност, с която кандидатите
за постъпване на държавна служба в МВР се
запознават срещу подпис (приложения № 1.3
и № 1.5).
13. Измерените резултати са окончателни и
в тях не могат да бъдат правени поправки освен
такива, които са необходими за отстраняване на
явни фактически грешки. Поправките се заверяват от председателя на конкурсната комисия.
14. Структурата, в която е обявен конкурсът,
осигурява спортните съоръжения, необходимото
материално оборудване и организира медицинския надзор.
15. Конкурсната комисия определя:
15.1. мястото и периода на провеждане на
изпита за установяване на физическата годност;
15.2. одобря ва спор т н и т е с ъор ъ жен и я и
пособия;
15.3. не допуска провеждането на тестирането
без медицински надзор;
15.4. дава указания за реда на провеждане
на тестовете и за попълване картата за оценка
на кандидата;
15.5. инструктира кандидатите чрез демонстрация на тестовете, обяснява критериите за
оценка, мерките за безопасност и начина за
информиране на резултатите;
15.6. обработва резултатите и ги отразява в
протокол (приложения № 1.4 и № 1.6).

Приложение № 1.1
Описание на тестове за изследване на физи
ческата годност
Тест № 1 – „Катерене по върлина“
Тестът се изпълнява на вертикална върлина
(метална тръба) с дължина 6 метра със свободен долен край.
Изходно положение: Хват с едната ръка за
върлината.
Изпълнение: Разрешено е катерене с ръце
и крака. При достигане на върха кандидатът
поглежда към изпитващия и след негов сигнал
слиза.
Времето за изпълнение се измерва с хронометър с точност до 0,1 сек.
Тестът се изпълнява еднократно.
Тест № 2 – „Коремно възлизане“
Тестът се изпълнява на висилка с височина,
съобразена с ръста на кандидата.
Изходно положение: Тялото е във вис, а ръцете са обтегнати и са разтворени на ширината
на раменете. По избор ръцете са в подхват,
надхват или смесен хват.
Изпълнение: Упражнението започва с набиране и излизане на брадата над висилката. След
лека чупка на тялото, краката се повдигат по
посока на лоста до достигане на вертикално
положение. Следва сгъване на трупа и поставяне на корема върху лоста, повдигане на гърба
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с обръщане на хвата до опора с положение
обтегнати ръце и тяло.
Допуска се и друго техническо изпълнение
на упражнението.
Постижението се брои в цели числа.
Тестът се изпълнява еднократно.
Тест № 3 – „Гладко бягане 60 м“
Тестът се провежда на лекоатлетическата
писта или на друго равно, хоризонтално място.
Изходно положение: Упражнението се изпълнява от висок старт.
Изпълнение: Кандидатът се стреми да пробяга разстоянието за възможно най-кратко време.
Времето за изпълнение се измерва с хронометър с точност до 0,1 сек. Тестът се изпълнява
еднократно.
Тест № 4 – „Набиране от вис“
Тестът се изпълнява на висилка с височина,
съобразена с ръста на кандидата.
Изходно положение: Тялото е във вис с
изпънати ръце.
Изпълнение: За правилни се приемат набирания, започнати с изпънати ръце и завършени
с брада над лоста.
Постижението се брои в цели числа.
Тестът се изпълнява еднократно.
Тест № 5 – „Скок на дължина от място с мах
на ръцете“
Тестът се изпълнява на хоризонтално, равно
място.
Изходно положение: Кандидатът застава в
стоеж зад маркер (линия). Краката са разтворени на ширината на раменете.
Изпълнение: Скок с двата крака едновременно от начертаната линия, без предварително
подскачане. Разрешава се извършването на
махови движения с ръцете.
Постижението се измерва с точност до 1 см
от последния оставен белег.
Тестът се изпълнява 2 пъти. Записва се подоброто постижение в сантиметри.
Тест № 6 – „Сгъване и разгъване на ръцете
от опора“
Тестът се изпълнява на хоризонтално, равно
място.
Изходно положение: Кандидатът застава в
опора, като тялото е изправено (раменни, тазобедрени, коленни и глезени стави са в една
линия). Пръстите на ръцете могат да сочат
напред или да са свити в юмрук.
Изпълнение: Ръцете се сгъват в лакътната
става. Следва разгъване до изходно положение.
Упражнението е направено един път при едно
сг ъване и разг ъване на ръцете. Отчитат се
правилно изпълнените повторения.
Постижението се брои в цели числа.
Тестът се изпълнява еднократно.
Тест № 7 – „Гладко бягане за 12 минути“
Упражнението се провежда на лекоатлетическата писта или на друго равно, хоризонтално
място.
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Изходно положение: Упражнението се изпълнява от висок старт.
И з п ъ л нен ие: К а н д и д ат ът с е с т р е м и д а
п ремине въ змож но по -д ъ лго разст ояние за
указаното време.
Времето за изпълнение се измерва с хронометър с точност до 1 сек. Пробегът на разстоянието се записва в метри.
Тестът се изпълнява еднократно.
Тест № 8 – „Бягане в осморка“
Тестът се изпълнява на хоризонтално, равно място. Маркира се старт и финал линия.
Поставя се стойка, чийто център лежи върху
линията. Втора стойка се поставя на разстояние 4 м, измерено в перпендикулярна посока
до нейния център. Височината на двете стойки
е в границите от 140 см до 150 см.
Изходно положение: Упражнението се изпълнява от висок старт.
Изпълнение: При сигнал „старт“ кандидатът
минава от дясната/лявата страна на първата
стойка, заобикаля втората от лявата/дясната
страна и пресича старт/финалната линия от
лявата/дясната страна на първата стойка. Това
е един цикъл. Отчита се времето, за което се
правят 4 пълни цикъла.
Времето за изпълнение се измерва с хронометър с точност до 0,1 сек. При бутане на
стойка кандидатът я поставя на мястото є, след
което продължава изпълнението. За грешката
се начислява наказателно време от 0,2 сек.
Тестът се изпълнява еднократно.
Тест № 9 – „Повдигане на трупа от тилен
лег до седеж“
Тестът се изпълнява на хоризонтално, равно
място.
Изходно положение: Кандидатът заема положение тилен лег с ръце зад тила, като партньор
му натиска краката към земята.
Изпълнение: Тялото се повдига до отвесно положение – седеж на 90° спрямо земята.
При връщане в изходно положение (тилен лег)
гърбът трябва да опира земята. Упражнението е направено един път при едно повдигане
и връщане в изходно положение. Отчитат се
правилно изпълнените повторения.
Постижението се брои в цели числа.
Тестът се изпълнява еднократно.
Тест № 10 – „Гладко бягане 800 м“
Тестът се провежда на лекоатлетическата
писта или по изключение на друго равно, хоризонтално място.
Изходно положение: Упражнението се изпълнява от висок старт.
Изпълнение: Кандидатът се стреми да премине разстоянието за възможно най-кратко време.
Времето за изпълнение се измерва с хронометър с точност до 1 сек. Времето за пробег на
разстоянието се записва в минути и секунди.
Тестът се изпълнява еднократно.
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Приложение № 1.2
Тестови батерии и нормативи за оценка на физическата годност
1. Кандидатите за Специализирания отряд за борба с тероризма, покриват тестове по таблица 1.
Таблица 1
ДЪРЖАВНИ СЛУЖИТЕЛИ КАТЕГОРИИ „Г“ и „Е“
Тест

Оперативни
командоси
отличен

добър

Комендатура, ОДЧ,
водач на оперативен автомобил

СПП, ВИПСО
до 30 г.

над 30 г.

до 30 г.

отличен

добър

отличен

добър

отличен

добър

над 30 г.
отли- дочен бър

Катерене по върлина (сек.)

6

7

–

–

–

–

–

–

–

–

Коремно възлизане (бр.)

12

10

–

–

–

–

–

–

–

–

Гладко бягане 60 м (сек.)

8.0

8.2

8.2

8.4

8.4

8.6

8.6

8.8

8.8

9.0

Набиране от вис (бр.)

16

14

12

10

10

8

–

–

–

–

Скок дължина от място (см)

260

245

245

240

240

230

240

230

230

220

Сгъване и разгъване на ръцете
от опора (бр.)

45

40

40

35

35

30

35

30

30

25

3000

–

2500

–

2300

–

2200

–

2000

–

Гладко бягане за 12 мин (м)

2. Кандидатите за специализираните звена за тактически действия в структурите на МВР покриват
тестове по таблица 2.
Таблица 2
ДЪРЖАВНИ СЛУЖИТЕЛИ КАТЕГОРИИ „Г“ и „Е“
Оценка

Тестова батерия
скок дължина
от място (см)

бягане в осморка
(сек.)

гладко бягане
800 м (мин)

сгъване и разгъ- изправяне на труване на ръцете
па от тилен лег
от опора (бр.)
до седеж (бр.)

Отличен

245

15.8

2.35

55

70

Добър

235

16.0

2.45

50

60

Приложение № 1.3
КАРТА ЗА ОЦЕНКА
на физическата годност на кандидат за постъпване на държавна служба
в Специализирания отряд за борба с тероризма
Кандидат: ............................................................................................................ ЕГН
(трите имена)

Тест за приложни спортни умения

Постижение

Забележка

Тест

Постижение

Забележка

1

2

3

Катерене по върлина

сек.

Коремно възлизане

бр.

Гладко бягане 60 м

сек.

Набиране от вис

бр.

Скок дължина от място

м

Подпис
експерт

кандидат

Подпис

Резултат
(изпълнил/
неизпълнил)

експерт

кандидат

Резултат
(отличен/
добър)

4

5

6
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Сгъване и разгъване на
ръцете от опора

3
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4

5

6

бр.

Гладко бягане за 12 мин.

м
РЕЗУЛТАТ (изпълнил/неизпълнил)
КРАЕН РЕЗУЛТАТ (изпълнил/неизпълнил)

Дата: ................................... 				
Конкурсна комисия:
								
Председател:. …………………
								
Членове:
									
1. ………………….......
									
2. ………………….......
									
3. ………………….......

Приложение № 1.4
ПРОТОКОЛ
от проведен изпит за установяване на физическата годност на кандидати за постъпване
на държавна служба в Специализирания отряд за борба с тероризма
Вид на конкурса: ………………………............................

Дата на провеждане на изпита …………………………

Кандидат
(трите имена)

№

Резултат
(изпълнил/неизпълнил)

Забележка

1.
2.
3.
Приложения: 1. Брой карти за оценка ............
2. ......................................................
								
Конкурсна комисия:
								
Председател:. …………………
								
Членове:
									
1. ………………….......
									
2. ………………….......
									
3. ………………….......

Приложение № 1.5
КАРТА ЗА ОЦЕНКА
на физическата годност на кандидат за постъпване на държавна служба
в специализирано звено за тактически действия в структурите на МВР
Кандидат: ............................................................................................................ ЕГН
(трите имена)
За длъжност в ..................................................................................................................., категория
(структура на МВР)
Тестове за приложни
спортни умения
(наименование)

Постижение

Забележка

Тест
(наименование)

Постижение

Забележка

1

2

3

Сгъване и разгъване на
ръцете от опора

бр.

Скок дължина от място

см

Подпис
експерт

кандидат

Резултат
(изпълнил/
неизпълнил)

експерт

кандидат

Резултат
(отличен/
добър)

4

5

6

Подпис
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2

3

Бягане в осморка

сек

Изправяне на трупа от
тилен лег до седеж

бр.

Гладко бягане 800 м
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5

6

мин
РЕЗУЛТАТ (изпълнил/неизпълнил)
КРАЕН РЕЗУЛТАТ (изпълнил/неизпълнил)

Дата: ................................... 				
Конкурсна комисия:
								
Председател:. …………………
								
Членове:
									
1. ………………….......
									
2. ………………….......
									
3. ………………….......

Приложение № 1.6

ПРОТОКОЛ
от проведен изпит за установяване на физическата годност на кандидати за постъпване
на държавна служба в специализирано звено за тактически действия в
………………………………………………….
(структура на МВР)
Вид на конкурса:………………………............................
№

Кандидат
(трите имена)

Дата на провеждане на изпита …………………………
Резултат

Забележка

1.
2.
3.
Приложения: 1. Брой карти за оценка ............
2. .......................................................
								
Конкурсна комисия:
								
Председател:. …………………
								
Членове:
									
1. ………………….......
									
2. ………………….......
									
3. ………………….......

Приложение № 2
към чл. 30
СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕТОДИКА
за изследване на физическата годност на кан
дидатите за постъпване на държавна служба
в МВР
1. Изследването на физическата годност се
извършва чрез тестове, с които се установява моментното състояние на физическите качества на
кандидатите за държавна служба в МВР.
2. Тестовете са групирани в тестови батерии
спрямо изискванията към кандидатите за постъпване на държавна служба в категориите „Г“ или
„Е“ по направленията на дейност.
3. Тестовите батерии са диференцирани по
полов признак.
4. Резултатите от тестовете се оценяват по
точкова система:
• полученият резултат се трансформира в точки
по скала с фиксирано максимално ниво;
• максималният сбор за всяка една тестова
батерия е 30 точки.
5. Класиране:

• балът за класиране се образува от сумата от
точките на отделните тестове.
• до следващия етап „Изследване на интелектуалните способности“ не се допускат кандидати:
– с бал 6 и по-малко точки;
– получили 0 точки на повече от един тест.
6. Изследването на физическата годност на
кандидатите се извършва по график, определен от
конкурсната комисия.
7. Не се допуска повторно явяване на кандидата
за изследване на физическата годност в рамките
на обявения конкурс.
8. В случай че важна причина възпрепятства
явяването на кандидата на определената му дата,
същият може да подаде заявление до председателя
на конкурсната комисия най-късно до началото
на изпита за определяне на друга дата или час
в рамките на изготвения график за етапа, като
задължително прилага официален документ, удостоверяващ възпрепятстващите обстоятелства.
9. Кандидатът се явява за изследване на физическата годност след представяне на лична карта
и документ от здравно заведение или личен лекар,
издаден в срок до 3 дни преди датата на явяване на
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изпит, удостоверяващ че лицето няма медицински
противопоказания за участие в дейности с физическо натоварване.
10. За участие в изследването кандидатът се
явява в подходящ спортен екип.
11. Неявяването за изследване на физическата
годност се счита за доброволен отказ от участие
в конкурсната процедура.
12. Ръководителят на експертната група за изследване на физическата годност на кандидатите
за държавна служба в МВР:
• одобрява спортните съоръжения и пособия;
• не допуска провеждането на изпита без медицински надзор;
• определя реда на провеждане на тестовете;
• дава указания за попълване на картата за
оценка на кандидата;
• инструктира кандидатите чрез демонстрация
на тестовете, излагане на критериите за оценка,
мерките за безопасност и начина за информиране
на резултатите;
• обработва резултатите и ги отразява в изпитния протокол.
13. Изследването на физическата годност се
извършва при унифицирани условия:
• еднаква организация на провеждане;
• еднаква технология на измерване;
• пълна размерност на отчитането и записването.
14. Структурата, в която е обявен конкурсът,
осигурява спортните съоръжения и организира
медицинския надзор.
15. На всяка тестова база има брояч и регистратор, а за беговите тестове – стартер, времеизмервател и регистратор, и е оборудвана с материални пособия – хронометър, ролетка, стойки,
дюшеци и др.
16. Ред на провеждане:
• информиране на кандидатите за реда и начина
на провеждане на конкурсния етап;
• разпределяне на кандидатите по тестови бази
(в зависимост от числения състав);
• демонстрация на тестовете;
• разгряване (предоставя се възможност за
подготовка на организма и избягване на риск от
травми);
• последователност на изпълнение (подреждането на тестовете да е съобразено с предшестващото
натоварване, както и времето за отдих между тях,
като тестът, измерващ качеството „издръжливост“,
се изпълнява последен).
17. Индивидуалните резултати от всеки проведен
тест се вписват в картата за оценка на физическата
годност, с която кандидатите за постъпване на държавна служба в МВР се запознават срещу подпис.
18. Измерените резултати и изчислените точки
са окончателни и в тях не могат да бъдат правени
поправки освен такива, които са необходими за отстраняване на явни фактически грешки. Поправките
се заверяват от председателя на конкурсната комисия.
Тестове за изследване на физическата годност
І. Видове тестове и физически качества, изследвани чрез тях
№

Тест

Изследвани качества

1. Скок на дължина сила на долни крайници
от място с мах на
ръцете

ВЕСТНИК
№
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Тест

Изследвани качества

2. Сгъване и разгъ- сила на горни крайници
ване на ръцете в
опора
3. Повдигане на тру- сила, гъвкавост
па от тилен лег до
седеж
4. Бягане в осморка
5.

бързина, координация

Гладко бягане 800 м издръжливост

6. Преодол яване на комплексни
60-метрова пътека
с препятствия
7.

Изкачване по по- комплексни
жарникарска стълба 7 м

ІІ. Описание на тестовете
Тест № 1 – „Скок на дължина от място с мах
на ръцете“
Тестът се изпълнява на хоризонтално, равно
място.
Изходно положение: Кандидатът застава в стоеж зад маркер (линия). Краката са разтворени на
ширината на раменете.
Изпълнение: Скок с двата крака едновременно
от маркера (начертаната линия), без предварително
подскачане. Разрешава се извършването на махови
движения с ръцете.
Постижението се измерва с точност до 1 см.
Тестът се изпълнява 2 пъти. Записва се по-доброто постижение в сантиметри.
Тест № 2 – „Сгъване и разгъване на ръцете от
опора“
Тестът се изпълнява на хоризонтално, равно
място.
Изходно положение: Кандидатът застава в
опора, като тялото е изправено (раменни, тазобедрени, коленни и глезени стави са в една линия).
Пръстите на ръцете могат да сочат напред или да
са свити в юмрук.
Изпълнение: Ръцете се сгъват в лакътната
става. Следва разгъване до изходно положение.
Упражнението е направено един път при едно сгъване и разгъване на ръцете. Отчитат се правилно
изпълнените повторения.
Постижението се брои в цели числа.
Тестът се изпълнява еднократно.
Тест № 3 – „Повдигане на трупа от тилен лег
до седеж“
Тестът се изпълнява на хоризонтално, равно
място.
Изходно положение: Кандидатът заема положение тилен лег с ръце зад тила, като партньор
му натиска краката към земята.
Изпълнение: Тялото се повдига до отвесно положение – седеж на 90° спрямо земята. При връщане
в изходно положение (тилен лег) гърбът трябва да
опира земята. Упражнението е направено един път
при едно повдигане и връщане в изходно положение. Отчитат се правилно изпълнените повторения.
Постижението се брои в цели числа.
Тестът се изпълнява еднократно.
Тест № 4 – „Бягане в осморка“
Тестът се изпълнява на хоризонтално, равно
място. Маркира се старт/финал линия. Поставя се
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стойка, чийто център лежи върху линията. Втора
стойка се поставя на разстояние 4 м, измерено в перпендикулярна посока до нейния център. Височината
на двете стойки е в границите от 140 см до 150 см.
Изходно положение: Упражнението се изпълнява
от висок старт.
Изпълнение: При сигнал „старт“ кандидатът
минава от дясната/лявата страна на първата стойка, заобикаля втората от лявата/дясната страна и
пресича старт/финалната линия от лявата/дясната
страна на първата стойка. Това е един цикъл. Отчита се времето, за което се правят 4 пълни цикъла.
Времето за изпълнение се отчита с хронометър
с точност до 0,1 сек. При бутане на стойка кандидатът я поставя на мястото є, след което продължава
изпълнението. За грешката се начислява наказателно
време от 0,2 сек.
Тестът се изпълнява еднократно.
Тест № 5 – „Гладко бягане 800 м“
Тестът се провежда на лекоатлетическата писта
или по изключение на друго равно, хоризонтално
място.
Изходно положение: Упражнението се изпълнява
от висок старт.
Изпълнение: Кандидатът се стреми да премине
разстоянието за възможно най-кратко време.
Времето за изпълнение се отчита с хронометър с
точност до 1 сек. Времето за пробег на разстоянието
се записва в минути.
Тестът се изпълнява еднократно.
Тест № 6 – „Преодоляване на 60-метрова пътека
с препятствия“
Тестът се провежда на лекоатлетическата писта
или по изключение на друго равно, хоризонтално
място.
Изходно положение: Упражнението се изпълнява
от висок старт.
Изпълнение: Кандидатът се стреми да премине
разстоянието за възможно най-кратко време. Тестът
включва:
• пробягване на 20-метрово разстояние;
• преодоляване на дървена стена с височина и
ширина 2 м (за мъже) или дървена стена – стълба
с 4 стъпала, висока 2 м и широка 1,20 м (за жени);
• пробягване на 15-метрово разстояние;
• качване и придвижване по греда с дължина
11,60 м; гредата се състои от три части:
– хоризонтална част, отстояща на 1,20 м от земята, с дължина 8 м и повърхност за ходене 0,18 м;
– две части, които се поставят под наклон от
двете страни на хоризонталната част (дължина 2 м
и повърхност за ходене 0,25 м);
• пренасяне на разстояние от 10,40 м на тежести
(дъмпели) с тегло от 10 кг за всяка ръка; тежестите
се намират на 3 м от края на наклонената част на
гредата.
Времето за изпълнение се отчита с хронометър
с точност до 0,1 сек. Времето за преодоляване се
записва в секунди.

ВЕСТНИК
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Неправилното или лошото изпълнение на
елемент от теста води до налагане на санкции и
добавяне на наказателно време към времето за
преодоляване:
Неправилно или
лошо изпълнение

Санкционни
действия

Падане при изкачвръщане изпълването на гредата
нение на елеменили в хоризонталта отначало
ната є част

Наказателно
време
-

Повторно падане
п ри изк ач ва не т о
на гредата или в
хоризонталната є
част

не се предприемат, кандидатът
продължава по
трасето

5 сек

Непреминаване по
низходящата част
от гредата или падане от нея

не се предприемат, кандидатът
продължава по
трасето

2 сек

Заобика л яне на
стената – препятствие при мъжете
или стълбата при
жените
Невъзможност да прекратяване на
вдигне и започне участието в теста
пренасянето на тежестите по трасето

-

Пускане на тежестите от ръце преди
финалната линия
Тестът се изпълнява еднократно.
Тест № 7 – „Изкачване по пожарникарска стълба 7 м“
Стълбата се поставя под наклон. Кандидатите
получават каска и се обезопасяват с осигурително въже.
Изкачването става последователно с двата
крака до маркираното стъпало на височина 7 м.
Кандидатът поглежда към изпитващия и след
негов сигнал слиза. Не се дава право на почивка.
Време за изпълнение не се отчита. Оценява
се способността за запазване на равновесие и
адаптация към височина. При неизпълнение
или проявени колебание и страх на кандидата
се налагат наказателни точки.
Тестът се изпълнява еднократно.
Тестови батерии, нормативи и точкова систе
ма за оценка на физическата годност
1. Кандидатите за постъпване на държавна
служба в Главна дирекция „Национална полиция“, Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“, Главна дирекция „Гранична
полиция“, дирекция „Миграция“ („Специални
домове за временно настаняване на чужденци“
и „Противодействие на незаконната миграция“),
дирекция „Специална куриерска служба“, Столична дирекция на вътрешните работи, областни
дирекции на МВР и Специализирана дирекция
„Оперативни технически операции“ (проследяващи звена) покриват тестовете по таблица 1.
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ВЕСТНИК
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Таблица 1

ДЪРЖАВНИ СЛУЖИТЕЛИ КАТЕГОРИИ „Г“ и „Е“
Тестова батерия
Точкова
система
за оценка

изправяне на
трупа от тилен
лег до седеж
(бр.)

скок дължина бягане осморка 4 гладко бягане 800 м
от място (см)
цикъла (сек)
(мин)

сгъване и разгъване на ръцете от опора
(бр.)

мъже

жени

мъже

жени

мъже

жени

мъже

жени

мъже

жени

≥240

≥205

-

-

t ≤ 3.10

t ≤ 3.20

-

-

-

-

7

235

200

t ≤16.2

t ≤16.6

3.11 – 3.15 3.21 – 3.25

≥55

-

-

≥55

6

230

195

16.3

16.7

3.16 – 3.20 3.26 – 3.30

50

-

-

50

5

225

190

16.4

16.8

3.21 – 3.25 3.31 – 3.35

45

-

-

45

4

220

185

16.5

16.9

3.26 – 3.30 3.36 – 3.40

40

-

-

40

3

215

180

16.6

17.0

3.31 – 3.35 3.41 – 3.45

36

-

-

36

8

2

210

175

16.7

17.1

3.36 – 3.40 3.46 – 3.50

32

-

-

32

1

205

170

16.8

17.2

3.41 – 3.45 3.51 – 3.55

30

-

-

30

2. Кандидатите за постъпване на държавна служба в Главна дирекция „Пожарна безопасност и
защита на населението“ покриват тестовете по таблица 2.
Таблица 2

ДЪРЖАВНИ СЛУЖИТЕЛИ КАТЕГОРИИ „Г“ и „Е“
Точкова
система
за оценка

Тестова батерия
скок на дължина от място (см)

гладко бягане 800м
(мин)

преодоляване на
60-метрова пътека
с препятствия (сек)

изкачване по пожарникарска стълба 7 м

мъже

жени

мъже

жени

мъже

жени

10

≥ 245

≥ 210

t ≤ 3.10

t ≤ 3.20

t ≤ 16.0

t ≤ 20.0

9

240

205

3.11 – 3.15

3.21 – 3.25

16.01 – 17.0

8

235

200

3.16 – 3.20

3.26 – 3.30

17.1 – 18.0

7

230

195

3.21 – 3.25

3.31 – 3.35

18.1 – 19.0

6

225

190

3.26 – 3.30

3.36 – 3.40

19.1 – 20.0

При неизпълнение или
п роя вен и колеба н ие и
страх на кандидата се на21.1 – 22.0
лага наказание с отнемане
22.1 – 23.0 на 10 точки от набрания
23.1 – 24.0 сбор от другите три теста.

5

220

185

3.31 – 3.35

3.41 – 3.45

20.1 – 21.0

24.1 – 25.0

4

215

180

3.36 – 3.40

3.46 – 3.50

21.1 – 22.0

25.1 – 26.0

20.1 – 21.0

3

210

175

3.41 – 3.45 3.51 – 3.55

22.1 – 23.0

26.1 – 27.0

2

205

170

3.46 – 3.50

3.56 – 4.00

23.1 – 24.0

27.1 – 28.0

1

200

165

3.51 – 3.55

4.01 – 4.05

24.1 – 25.0

28.1 – 29.0

КАРТА ЗА ОЦЕНКА
на физическата годност на кандидат за постъпване на държавна служба в МВР
Кандидат: ............................................................................................................ ЕГН
(трите имена)
За длъжност в ................................................................................................................................, категория
(структурно звено на МВР)
№

Тест

1.

Скок на дължина от място с мах на ръцете

2. Сгъване и разгъване на
ръцете в опора

Резултат
в мерни единици
см
бр.

Забележка

Подпис на
експерта

кандидата

Резултат
в точки

БРОЙ 73
№
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Тест

Резултат
в мерни единици

3.

Повдигане на трупа от тилен лег до седеж

4.

Бягане в осморка

сек

5.

Гладко бягане 800 м

мин

6.

Преодоляване на 60 м пътека с препятствия

сек

7.

Изкачване по 7-метрова
пожарникарска стълба

да/
не

ВЕСТНИК
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Забележка

Подпис на
експерта

кандидата

Резултат
в точки

бр.

КРАЕН РЕЗУЛТАТ В ТОЧКИ:
Дата: .................................. 			
Ръководител на експертната група:
										
(.............................)
ПРОТОКОЛ
от проведени изследвания на физическата годност на кандидатите
за постъпване на държавна служба в МВР
Вид на конкурса: ………………………......................................................................................................................................
Дата на провеждане на изследванията: .....……………………………........................................................................................
№

Кандидат
трите имена

Резултат
(в точки)

Забележки

1.
2.
3.
4.
5.
Приложения: 1. Брой карти за оценка ............
2. ......................................................
Ръководител: .………………...............…
(
)

ЕКСПЕРТНА ГРУПА:
Членове: 1. ………………..........… 2. ………………..........… 3. ………………..........…
(
)
(
)
(
)

Приложение № 3
към чл. 35
СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕТОДИКА
за изследване на интелектуалните способно
сти на кандидатите за постъпване на държав
на служба в МВР
1. Изследването на интелектуалните способности се извършва чрез тест за интелигентност,
с който се определя общ коефициент за интелигентност (IQ) за всеки кандидат:
1.1. тестът за интелигентност се състои от
различен брой модули за измерване нивото на
основни когнитивни способности;
1.2. модулите се състоят от групи задачи, измерващи съответните когнитивни способности,
чието съдържание и брой варират в зависимост
от вида на теста за интелигентност;
1.3. тестът за интелигентност се попълва за
определено време за всяка група задачи;
1.4. ръководителят на експертна група информира участниците в изследването на интелектуалните способности за организацията и реда за
провеждането му;
1.5. водещият тестовото изследване инструктира участниците за начина на работа с теста за

интелигентност и засича времетраенето на всяка
група задачи с хронометър;
1.6. преди началото на етапа кандидатите
попълват декларация за доброволно участие и
сътрудничество в изследването;
1.7. определянето на общия коефициент за
интелигентност (IQ) се извършва съобразно психометричните стойности, валидни за българската
популация;
1.8. определянето на конкурсните точки се
извършва по емпирично установени критерии и
норми за успешна адаптация и ефективна реализация, валидни за различните длъжностни и
професионални изисквания от категории „Е“ и „Г“;
1.9. нормите за длъжностите от категория
„Г“ са валидни и за длъжностите от по-високите
категории;
1.10. обработката на листовете за отговори се
извършва електронно или чрез ръчна проверка
с шаблони, след което се архивират в АКПД без
право и възможност за следващи промени;
1.11. броят и описанието на модулите, времето
за решаване на всяка от групите задачи, както и
системата за трансформация на броя вярно решени
задачи в коефициент за интелигентност (IQ) и
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конкурсни точки за всички актуално използвани
тестове, утвърдени от министъра на вътрешните
работи, се публикуват на интернет страницата
на Института по психология – МВР.
2. Резултатът от изследването на интелектуалните способности е коефициент на интелигентност
(IQ), трансформиран в конкурсни точки.
3. Максималният брой конкурсни точки е
30 и се получава при IQ≥111 за длъжностите
от категория „Е“ и IQ≥121 за длъжностите от
категория „Г“.
4. Кандидатите, получили резултат „0“ конкурсни точки, съответстващ на IQ<75, не се допускат
до следващия етап от конкурсната процедура.
5. Изследването на интелектуалните способности се извършва по график, определен от
конкурсната комисия.
5.1. В случай че важна причина възпрепятства
явяването на кандидата на определената му дата,
същият може да подаде заявление до председателя
на конкурсната комисия най-късно до началото на
етапа за промяна на датата или часа в рамките
на графика за етапа, като прилага официален
документ, удостоверяващ възпрепятстващите
обстоятелства.
6. Тестът за интелигентност се провежда групово в оборудвани за целта помещения.
7. При явяването си на теста всеки кандидат
трябва да носи със себе си лична карта и две
химикалки.
8. Сумата от всички верни отговори, IQ и
стандартните точки за всяко изследвано лице се
записват и съхраняват на електронен носител в
Института по психология – МВР.
9. Ръководителят на експертната група отразява
индивидуалните резултати на кандидатите от теста
за интелигентност в протокол и ги представя на
конкурсната комисия – приложение № 3.1 към
тази методика.
10. Изследването на интелектуалните способности се извършва в съответствие с Правилата
за организацията на работата в Института по
психология – МВР.

Приложение № 3.1
ПРОТОКОЛ
от проведени изследвания на интелектуалните
способности на кандидатите за постъпване на
държавна служба в МВР

№

Кандидат
имена

ЕГН

Резултат
(конкурсни
точки)

Вид на конкурса: Категория .....…; МЗ Рег. № .........
Структурно звено........................................................
Дата на провеждане на изследванията: ……………
…….....................................................................................

IQ

Забележки

Особености в провеждането и протичането на
писмения тест: ......................................……………………
…...........…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

ВЕСТНИК

БРОЙ 73

ЕКСПЕРТНА РАБОТНА ГРУПА:
Ръководител: .………...... Членове: 1. ………………........
(
)
2. ………………........
		
(
)
Началник-сектор/група: .......................
(
)
Дата: …………...

Приложение № 4
към чл. 40
СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕТОДИКА
за психологично изследване на кандидатите
за постъпване на държавна служба в МВР
1. Чрез психологичното изследване се оценява степента на съответствие (съвместимост) на
психологичните профили на кандидатите спрямо
професионалните и длъжностните изисквания,
за което се изготвя психологично заключение
(приложение № 4.1).
2. Психологичната съвместимост към длъжностните изисквания се определя по петстепенна
скала, отразяваща нивото на съответствие на
личностните качества спрямо изискванията за
успешна адаптация и ефективна реализация,
както следва:
• Регистрирани са общи противопоказания
0 т.
• Не покрива минималните
изисквания за длъжността
1 – 6 т.
• Покрива минималните изисквания за длъжността
7 – 12 т.
• Покрива основните изисквания за длъжността
13 – 24 т.
• Покрива всички изисквания
за длъжността
25 – 30 т.
2.1. Оценка „0 конкурсни точки“ и заключение „регистрирани са общи противопоказания“
се поставя, когато са установени:
– склонност към импулсивно, непровокирано
от ситуациите агресивно поведение и междуличностна конфликтност;
– устойчив маниен или депресивен фон на
настроението и повишен суициден риск;
– прекомерни сензитивност и тревожност, емоционална ранимост, фобии, сериозни колебания
в самочувствието и дисбаланс на самооценката;
– психосоматични смущения, които могат
да имат сериозно влияние върху служебната
ефективност и да станат причина за често отсъствие от работа;
– наличие на странни мисли и идеи, противоречащи на реалността, водещи до лоша социална
адаптация и до превратно интерпретиране на
действителните събития;
– зависимости от алкохол, психотропни вещества и/или хазарт;
– личностните качества, ценностите и нагласите на кандидата свидетелстват за нисък
интегритет и морален релативизъм.
2.2. Оценка „от 1 до 6 конкурсни точки“ и заключение „не покрива минималните изисквания
за длъжността“ се поставя в случаите, когато
данните от личностния профил на кандидата
не отговарят на основни психометрични критерии, установени емпирично като минимално
необходими за справяне със съответните професионални и длъжностни изисквания.
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2.3. Оценка „от 7 до 30 конкурсни точки“,
отразяващи степените на съответствие (съвместимост), се поставят в случаите, когато данните
от личностния профил на кандидата отговарят на
психометричните критерии, установени емпирично
като необходими за успешно справяне със съответните професионални и длъжностни изисквания.
3. Оценяването на психологичната съвместимост се осъществява чрез съпоставка на актуалния
личностен профил на кандидата с емпирично
установени психологични критерии за успешна
адаптация и ефективна реализация на длъжност
със съответни функционални задължения.
3.1. Личностният профил е комплексна оценка на психологичните качества, ценностната
ориентация и нагласите, имащи отношение към
специфичните професионални изисквания за съответните длъжности и категории.
3.2. Личностният профил се изготвя чрез
прилагане на стандартизирани личностни въпросници и други психологични методи за оценка на
личността и поведението.
3.3. Личностните профили на кандидати, покрили емпирично установените норми за психологична
съвместимост с длъжностните изисквания (от 7
до 30 конкурсни точки), се верифицират с психодиагностично интервю и се изготвя разгърната
психологична характеристика.
3.4. Кандидатите, оценени с точки от 0 до 6
включително, не преминават елиминаторния праг
на етапа.
4. Психологичното изследване се извършва по
график, определен от конкурсната комисия.
5. В случай че важна причина възпрепятства
явяването на кандидата на определената му дата,
същият може да подаде заявление до председателя
на конкурсната комисия най-късно до началото на
етапа за промяна на датата или часа в рамките на
графика за етапа, като прилага официален документ
удостоверяващ възпрепятстващите обстоятелства.
6. При явяването си на психологично изследване
всеки кандидат трябва да носи със себе си лична
карта и две химикалки.
7. Ръководителят на експертна група инструктира участниците в психологичното изследване за
реда и организацията за провеждането му.
8. Преди началото на етапа кандидатите
попълват декларация за доброволно участие и
сътрудничество в изследването.
9. Резултатите от психологичното изследване
на кандидатите се нанасят в протокол (приложение № 4.2).
10. Ръководителят на експертната група предоставя на конкурсната комисия протокола и
психологичните заключения непосредствено след
приключване на изследването.
11. Психологичното изследване се извършва
в съответствие с Правилата за организацията на
работата в Института по психология – МВР.

Приложение № 4.1
ПСИХОЛОГИЧНО ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Ид. №……………................................................................
(номер на кандидата в АКПД)
Име ................................................................................
(имена на кандидата)
ЕГН ................................................................................

ВЕСТНИК
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Вид на конкурса: Категория ……............................;
МЗ Рег. № ……....................................................…........
Структурно звено .......................................................
..........................................................................................
(обосновка на заключението)
РЕЗУЛТАТ:
ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
Експерт: 1. …………………................
			
(
)
Началник-сектор/група: .…………….................
(
)
Дата: …………….......

Приложение № 4.2
ПРОТОКОЛ
от проведени психологични изследвания на канди
датите за постъпване на държавна служба в МВР
Вид на конкурса: Категория….............................…;
МЗ Рег. № …...................................…………......................
Дата на провеждане на изследванията: ……………
Кандидат
№

имена на ИЛ

ЕГН

Резултат
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Забележки

1.
2.
3.
ЕКСПЕРТНА РАБОТНА ГРУПА:
Ръководител: .………...... Членове: 1. ………………........
(
)
2. ………………........
		
(
)
Началник-сектор
„Психодиагностични изследвания“: .....................
(
)
Дата: …………...

Приложение № 5
към чл. 45, ал. 1
СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕТОДИКА
за провеждане на заключително интервю
с кандидатите за постъпване на държавна
служба в МВР
1. Със заключителното интервю се проверяват
професионалната мотивация, деловите качества,
познанията и уменията на кандидатите за държавни служители в МВР.
2. Заключителното интервю се провежда от
конкурсната комисия.
3. Конкурсната комисия оценява кандидатите
чрез въпроси, свързани с техния минал професионален и житейски опит, задаване на проблемни
ситуации (казуси) и проверка на свързани с бъдещата дейност общодостъпни познания.
4. Оценяването на кандидатите се извършва
в следните три области:
4.1. оценка на професионалната мотивация и
отношението на кандидата към бъдещата професионална кариера в МВР – максимално 8 точки;
4.2. оценка на деловите качества на кандидатите – максимално 12 точки;
4.3. оценка на професионално значими ка-
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чества, способности, умения и познания – максимално 10 точки.
5. При оценяването на професионалната мотивация и отношението на кандидата към бъдещата професионална кариера в МВР се отчитат
дългосрочността на плановете за професионална
реализация в МВР, реализмът на мотивацията
и степента на нейната свързаност със съдържателните аспекти на конкретната професионална
дейност, лоялността на кандидата към принципите
на работата и обществените функции на МВР.
6. При оценяването на деловите качества се
проверяват умения на кандидата за ефективно
планиране на собствената дейност и за контрол на
резултатите от нея, коректността и ангажираността на кандидата с изпълнението на възложените
задачи, работоспособността му и устойчивостта
на физически и психични натоварвания.
7. При оценяването на професионално значими
качества, способности, умения и познания се проверяват уменията на кандидатите за разрешаване
на проблемни ситуации, подобни на възникващите
в реалната професионална дейност, уменията и
способностите на кандидатите да разрешават
междуличностни конфликти, да участват активно
в групови дейности и екипи, тяхната обща култура, социална зрялост и морална устойчивост.
8. В случай че уважителна причина възпрепятства явяването на кандидата на определената в
графика дата, същият може да подаде заявление
до председателя на конкурсната комисия найкъсно до началото на провеждане на интервюто
за определяне на друга дата или час в рамките на
изготвения график за етапа, като задължително
прилага официален документ, удостоверяващ
възпрепятстващите обстоятелства.
9. Конкурсната комисия разглежда заявленията по т. 8 и при основателност определя друга
дата за явяване на кандидата за интервю, като
отразява това в изпитния протокол.
10. Всеки член на конкурсната комисия оценява
самостоятелно всеки един кандидат по всяка от
областите по т. 4, използвайки „Карта за оценка“
(приложение № 5.1).
11. Резултатът на кандидата от заключителното интервю е средна аритметична стойност от
оценките на членовете на комисията, закръглени
до втория знак след десетичната запетая.
12. Средна аритметична оценка, по-малка от
1,00 по една от областите, върху които се провежда
интервюто, води до елиминиране на кандидата
от класирането за съответния конкурс.
13. Резултатите от заключителното интервю
се нанасят в „Протокол от проведени заключителни интервюта с кандидати за постъпване на
държавна служба в МВР“ (приложение № 5.2).
14. Резултатите от заключителното интервю
важат само за конкретния конкурс.

ВЕСТНИК
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Приложение № 5.1
КАРТА ЗА ОЦЕНКА
Кандидат: ……….........................................................……
(трите имена)
ЕГН ……………..................................................................
Конкурс: ……............................................……………………
(вид на конкурса и заповед
за обявяване)
І. Професионална мотивация
Оценка
Бележки: ………………………………………………………………………
...........................................................................................
..........................................................................................
ІІ. Делови качества
Оценка
Бележки: …………………………………………………………………....
..........................................................................................
..........................................................................................
ІІІ. Професионално значими
знания и умения
Оценка
Бележки: …………………………………………………………………....
..........................................................................................
Общ резултат
Член на конкурсната комисия: …………...........................
			
(
)
Дата: …………………………….

Приложение № 5.2
ПРОТОКОЛ
от проведени заключителни интервюта с кан
дидати за постъпване на държавна служба в
МВР
Вид на конкурса: ………………………..
Дата на провеждане на заключителните интервюта: ……...................................................………………………
№

Кандидат
трите имена

ЕГН

Резултат

Забележки

1.
2.
3.
4.
5.
Председател на
конкурсната комисия:
............…………………
(
)

Дата: ……………..
8652

Технически секретар:
...........…………………
(
)
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ
ОБЩИНА НИКОПОЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ

ЗАПОВЕД № 350
от 10 септември 2012 г.
На основание чл. 44, ал. 2 ЗМСМА, чл. 205,
т. 2 и 3 ЗУТ и чл. 25, ал. 2 и 3 във връзка с
чл. 21, чл. 25, ал. 1 ЗОС и чл. 60, ал. 1 АПК
отчуждавам поземлени имоти, намиращи се в
землището на с. Санадиново, община Никопол,
за задоволяване на общински нужди, които не
могат да бъдат задоволени по друг начин, за санитарно-охранителна зона – публична общинска
собственост, около водоизточник дренаж: „Др.
община Никопол – Санадиново“, съгласно Заповед № СОЗ-357 от 3.07.2012 г. на директора на
БДУВДР с център Плевен във връзка с чл. 35
от Наредба № 3 от 2000 г. за условията и реда за
проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около
водоизточниците и съоръженията за питейнобитово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни,
профилактични, питейни и хигиенни нужди и
Решение № 508 от 30.06.2011 г. на Общинския
съвет – гр. Никопол.
Данните за поземлените имоти са посочени
в колони 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7 на таблицата. Собствениците/наследниците на всеки от имотите
поотделно са посочени в колона 8 на таблицата.
Определям парично обезщетение за всеки от
имотите и дължимите суми за собствениците/
наследниците съгласно посочената сума в колона
9 на таблицата, както следва:

АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ,
КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР
ЗАПОВЕД № РД-18-42
от 28 август 2012 г.
На основание чл. 49, ал. 1 ЗК ИР, изпълнение на решение № 244 от 17.04.2009 г. на
Административния съд – гр. Плевен, постановено по адм. д. № 844/2007, и решение № 502
от 27.07.2010 г. на Административния съд – гр.
Плевен, постановено по адм. д. № 332/2010,
одобрявам кадастралната карта и кадастралните
регистри за територията на поземлени имоти с
идентификатори 56722.651.335, 56722.651.337, гр.
Плевен, община Плевен, област Плевен.
Заповедта да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.
Заповедта подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“ по
реда на чл. 49, ал. 2 ЗКИР пред административния съд по местонахождението на имота само по
отношение на непълно, неточно или неправилно
изпълнение на цитираните в мотивите съдебни
решения.
Изпълнителен директор:
Ал. Лазаров

8690
Поземлен
имот №

Населено
място

Местност

Кате- Площ
Площ
гория
на
за отчужНТП
на зе- имота, даване,
мята
дка
дка

1

2

3

4

5

6

7

216001

с. Санадиново

Селото
Осъм

нива

V

4,305

4,305

Собственик/наследник на имота
8

Размер на
обезщетението,
лв.
9

Славка Борисова
Цветкова, Никопол

489,34 лв.

Наталия Иванова
Цветкова, Ловеч

489,33 лв.

Галя Георгиева Ата- 163,11 лв.
насова, Никопол
Гергана Бориславова 163,11 лв.
Атанасова, Никопол
Ирена Бориславова 163,11 лв.
Атанасова, Никопол
216002

с. Санадиново

Селото
Осъм

нива

V

3,833

3,833

Ценка Игнатова Стоянова, гр. Левски

1307 лв.

216003

с. Санадиново

Селото
Осъм

нива

V

2,463

2,463

Илия Андреев Костадинов, гр. Левски

764 лв.

217003

с. Санадиново

Селото
Осъм

нива

V

3,033

3,033

„СИГ“ – ООД, Сливен

1034 лв.

217004

с. Санадиново

Селото
Осъм

нива

V

2,119

2,119

Сави Георгиев Савев,
гр. Червен бряг

657 лв.

С Т Р. 5 8
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

217005

с. Санадиново

Селото
Осъм

нива

V

1,990

1,990

Зорка Стоянова Костадинова, Габрово

68,56 лв.

Дамян Кирилов Костадинов, Габрово

68,56 лв.

Веска Кирилова Пенева, Габрово

68,56 лв.

Даниела Ангелова Ге- 102,83 лв.
оргиева, Русе
Димитринка Христо- 102,83 лв.
ва Демирева, Габрово
Георги Евтимов Кос- 102,83 лв.
тадинов, Габрово
Илиан Евтимов Кос- 102,83 лв.
тадинов, Габрово
Обезщетението на името на правоимащите
да се внесе в „Банка ДСК“ и изплащането му да
започне от 10.10.2012 г.
На основание чл. 60, ал. 1 АПК разпореждам
предварително изпълнение при следните обстоятелства: утвърждаването и експлоатацията на
санитарно-охранителна зона, за която се налага
отчуждаването, е за обект дренаж: „Др. община
Никопол – Санадиново“ – обект с първостепенно значение – публична общинска собственост,
съгласно Решение № 508 от 30.06.2011 г. на Общинския съвет – гр. Никопол. Предварителното
изпълнение ще осигури своевременно приключване
на отчуждителните процедури и осигуряване на
необходимите документи за изпълнение разпоредбите на Наредба № 3 от 16.10.2000 г. за условията
и реда за проучване, проектиране, утвърждаване
и експлоатация на санитарно-охранителните зони
около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни,
профилактични, питейни и хигиенни нужди.
На основание чл. 27, ал. 1 ЗОС заповедта
подлеж и на обжалване в 14-дневен срок от
обнародването є в „Държавен вестник“ пред
Административния съд – Плевен.
Допуснатото разпореждане за предварително
изпълнение на основание чл. 60 АПК подлежи
на обжалване в 3-дневен срок пред Административния съд – Плевен.

8703

Кмет:
Е. Бебенов

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
НА ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК
ЗАПОВЕД № ТУ-201
от 14 септември 2012 г.
На основание чл. 129, ал. 3 във връзка с чл. 128,
ал. 12, чл. 110, ал. 1, т. 5 и § 5, т. 73 от ДР ЗУТ,
както и чл. 32, ал. 1 ЗА нареждам:
Одобрявам подробен устройствен план – план
за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) за „Площадка – претоварна станция за отпадъци“ за обслужване на община Ракитово и община Велинград

в землището на гр. Ракитово в обхвата на имоти
от кадастралната карта с № 62004.1.3, 62004.1.4,
62004.1.5, 62004.1.6, 62004.1.7, 62004.1.8, 62004.1.9,
62004.1.10, 62004.1.11, 62004.1.13, 62004.1.14, 62004.1.15,
местност Еленско краище, в землището на гр.
Ракитово, община Ракитово, област Пазарджик,
при граници, посочени в проекта на ПУП – ПРЗ.
Одобрявам подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) за трасе на нов водопровод до „Площадка – претоварна станция
за отпадъци“ – първи вариант, в землището на
гр. Ракитово в обхвата на имоти от кадастралната
карта с № 62004.4.884, 62004.4.840, 62004.4.1081,
62004.4.245, 62004.4.842, 62004.4.234, 62004.4.232,
62004.4.163, 62004.1.495, 62004.1.498, 62004.1.347,
62004.1.75 в землището на гр. Ракитово, община
Ракитово, област Пазарджик, при граници, посочени в проекта на ПУП – ПП, първи вариант.
На основание чл. 60, ал. 1 АПК разпореждам
предварително изпълнение на заповедта.
Разпореждането може да се обжалва по реда
на чл. 60, ал. 4 АПК.
Заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
чрез областния управител пред Административния
съд – Пазарджик, на основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ.

8667

Областен управител:
Д. Баксанов

ОБЩИНА РАКИТОВО
РЕШЕНИЕ № 195
от 30 август 2012 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ и чл. 21, ал. 1,
т. 11 ЗМСМА Общинският съвет – гр. Ракитово,
реши:
Одобрява подробен устройствен план – план
за регулация и застрояване за промяна предназначението на земята на поземлени имоти
№ 62004.9.296, 62004.9.252, 62004.9.310, 62004.9.360,
62004.9.361, 62004.9.390, 62004.9.389 в землище на
гр. Ракитово, местности Редки дъбе и Зад комаревица, и образува нови урегулирани поземлени
имоти (УПИ) II – „За гробищен парк“, и III – „За
гробищен парк“.
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Решението може да се обжалва чрез Общинския
съвет – гр. Ракитово, пред Административния
съд – Пазарджик, в 14-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“.

8684

Председател:
В. Хаджимосков

ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА
ЗАПОВЕД № РД-25-1668
от 13 септември 2012 г.
На основание чл. 44, ал. 2 ЗМСМА, чл. 10,
ал. 8 ЗНП и чл. 15, ал. 1 ППЗНП във връзка с
Решение № 336 от 26.07.2012 г. на Общинския
съвет – гр. Стара Загора, нареждам:
1. Считано от 10.09.2012 г. да се преобразуват
следните детски градини, както следва:
Седмична детска градина № 10 „Светлина“ в
Целодневна детска градина № 10 „Светлина“ с
адрес: Стара Загора, ул. Проф. М. Гогошев 37;
Седмична детска градина № 24 „Радост“ в
Целодневна детска градина № 24 „Радост“ с адрес:
Стара Загора, ул. Генерал Столетов 1;
Седмична детска градина № 35 „Свобода“ в
Целодневна детска градина № 35 „Свобода“ с
адрес: Стара Загора, ул. Хан Аспарух 15.
2. Задължителната документация да се съхранява в преобразуваните детски градини.
3. Директорите на преобразуваните детски
градини да извършат необходимите действия
по отношение на брой групи и численост на
персонала.
Конт рола по изпълнението на заповедта
възлагам на Пенка Чавдарова – началник-отдел
„ОМДС“.

8702

Кмет:
Ж. Тодоров

ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ
РЕШЕНИЕ № 15
от 30 август 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 59, ал. 1 и чл. 12,
ал. 2 ЗУТ Общинският съвет – гр. Търговище,
реши:
Одобрява подробен устройствен план – план
за застрояване и специализирана план-схема за
елементи на техническата инфраструктура за
поземлен имот № 73626.178.108 (извън регулация)
по кадастралната карта за землището на гр. Търговище, м. Кованлъка, с който имотът се отрежда
„За жилищно застрояване“ и за него се предвижда
свободно застрояване с малка височина.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Търговище пред Административния съд – Търговище.

8668

Председател:
С. Али

ВЕСТНИК
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РЕШЕНИЕ № 16
от 30 август 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМ А
и чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 64, ал. 2 ЗУТ
Общинският съвет – гр. Търговище, одобрява
подробен устройствен план – парцеларен план
за проектни поземлени имоти № 000159, 000233,
000235 и 000169 за землището на с. Дралфа,
община Търговище, намиращи се извън регулация, с който за имотите се определя начин на
трайно ползване – „За селскостопански, горски,
ведомствен път“.
Председател:
С. Али

8669

ОБЩИНА С. ВЕТРИНО,
ОБЛАСТ ВАРНА
РЕШЕНИЕ № 194
от 14 август 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – с. Ветрино, реши:
Одобрява ПУП – план за застрояване за отреждане на имот № 115034 за Пп (изкупвателен
пункт за черни и цветни метали) по КВС – с.
Белоградец, община Ветрино, област Варна.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ решението
подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Община
Ветрино пред Административния съд – Варна.
Председател:
Н. Стефанов

8704

3. – Медицинският университет „Проф. д-р П.
Стоянов“ – Варна, на основание Постановление
№ 357 от 2012 г. на Министерския съвет и Заповед № РД-109-185 от 5.09.2012 г. обявява конкурс
за прием на редовни докторанти за учебната
2012/2013 г. по следните научни специалности:
Шифър

Области на висше образование, професионални
направления и докторски
програми

1

2

7.

Здравеопазване и спорт

7.1.

Медицина

Образователна
и научна степен „доктор“
редов- задочно
но
3

Гастроентерология

1

Нефрология

1

Неврология

1

Психиатрия

1

Медицинска радиология
и рентгенология (вкл. използване на радиоактивни
изотопи)

1

Инфекциозни болести

1

Ото-рино-ларингология

1

4

С Т Р. 6 0
1

ДЪРЖАВЕН
2

3

Офталмология

1

Кардиология

1

Обща медицина

1

4.

Природни науки, математика и информатика

4.2.

Химически науки
Биоорганична химия, химия
на природните и биологически физиологично активни
вещества

1

ОБЩО:

11

4

Кандидатите за участие в конкурса подават
следните документи: 1. молба-образец до ректора
на университета; 2. нотариално заверено ксерокопие от дипломата за придобита образователноквалификационна степен „магистър“ с приложението; 3. автобиография; 4. апликационна форма
(по образец); 5. други документи, удостоверяващи
интереси и постижения в съответната научна област; 6. документ, удостоверяващ платена такса за
участие в кандидатдокторантски конкурс (45 лв. за
изпит по специалност и 25 лв. за изпит по западен
език). Плащането се извършва в касата на университета. Кандидатите за докторанти на основание
чл. 71 ЗВО заплащат такса за първата година на
обучение съгласно Постановление № 96 от 2012 г.,
изм. с ПМС № 153 от 2012 г., за утвърждаване
таксите за кандидатстване и за обучение в държавните висши училища за учебната 2012 – 2013 г.
Срокът за подаване на документи е 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Адрес за
справки и подаване на документи: Варна 9002,
Медицински университет, ул. Марин Дринов 55,
ректорат, ет. ІІІ – отдел „Научна дейност“, тел.
052 677 055, 052 677 056, Л. Дикова, М. Николова,
от 9 до 12 ч. и от 14 до 15,30 ч.
8679
4. – Община гр. Брезово, област Пловдив, на
основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изготвен ПУП – парцеларен план за нов подземен
кабел – 20 kV от ВЕЛ 20 kV до нов БКТП в поземлен имот № 62966.140.037 по КВС на с. Розовец,
община Брезово, област Пловдив. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересуваните лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта до общинската администрация – гр. Брезово, в едномесечен срок от
обнародването в „Държавен вестник“.
8709
8. – Община Бургас на основание чл. 28б, ал. 4
ППЗСПЗЗ съобщава на заинтересованите собственици, че комисията по § 4к, ал. 12 ПЗРЗСПЗЗ,
назначена със Заповед № 516 от 29.02.2012 г. на
кмета на общината, е приела проекти за изменение
на плана на новообразуваните имоти в зони по
§ 4 ПЗРЗСПЗЗ с протокол № 3 от 18.05.2012 г.,
както следва: 1. за НПИ № 503.931 по плана на
с.о. Острица 1, землище кв. Банево, община Бургас; 2. за НПИ, имот № 167.1003 в с.о. Каптажа,
землище с. Изворище, община Бургас; 3. за НПИ
№ 506.90 в с.о. Батака, землище с. Твърдица,
община Бургас; 4. за НПИ № 167.1013 в с.о. Кап
тажа, землище с. Изворище, община Бургас, 5.
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промяна на ПНИ за имот № 143.322, с.о. Лозницата, землище гр. Българово, община Бургас;
6. за НПИ № 501.74 и № 501.75 по ПНИ на с.о.
Острица 2, землище кв. Банево; 7. за НПИ, имот
№ 502.194 за с.о. Острица 2, землище кв. Банево;
8. за НПИ, имот № 167.1240 и имот № 167.1241
в с.о. Каптажа, землище с. Изворище, и протокол № 4 от 21.07.2011 г. на комисията по § 4к,
ал. 12 ПЗРЗСПЗЗ, назначена със Заповед № 657
от 18.03.2011 г., са приети: 1. промяна регистъра
към ПНИ за НПИ № 503.743 в с.о. Острица 1,
землище кв. Банево, община Бургас. На основание
чл. 28б, ал. 5 ППЗСПЗЗ заинтересованите лица
могат да направят писмени искания и възражения
по проектите и придружаващата ги документация в едномесечен срок от обнародването на
обявлението в „Държавен вестник“ до кмета на
общината. Проектите са на разположение в стая
401, Община Бургас.
8662
9. – Община Бургас на основание чл. 28б,
ал. 4 ППЗСПЗЗ съобщава на заинтересованите
собственици, че с протокол № 4 от 13.07.2012 г. на
комисията по § 4к, ал. 12 ПЗРЗСПЗЗ, назначена
със Заповед № 516 от 29.02.2012 г. на кмета на
Община Бургас, са приети проекти за изменение
на плана на новообразуваните имоти в зони по
§ 4 ПЗРЗСПЗЗ, както следва: 1. за НПИ № 118.302
за м. Каменица, землище Меден рудник; 2. за
НПИ, имот № 501.842 в с.о. Острица 2, землище
кв. Банево, община Бургас; 3. за промяна на ПНИ
и регистъра за НПИ № 501.57 в с.о. Острица 2,
землище кв. Банево; 4. за НПИ № 503.894 в с.о.
Острица 1, землище кв. Банево, община Бургас;
5. за промяна на регистъра към ПНИ за имот
№ 143.205 в с.о. Лозницата, землище гр. Българово, община Бургас; 6. за НПИ № 501.936 и
№ 501.382 за с.о. Острица 2, землище кв. Банево,
община Бургас; 7. за НПИ, имот № 501.876 и
имот № 501.869 за с.о. Острица 2, землище кв.
Банево; 8. за промяна на регистъра към ПНИ
за НПИ № 501.439 за с.о. Острица, землище кв.
Банево; 9. за промяна на регистъра към ПНИ за
имот № 167.1109 за с.о. Каптажа, землище с. Изворище. На основание чл. 28б, ал. 5 ППЗСПЗЗ
заинтересованите лица могат да направят писмени
искания и възражения по проектите и придружаващата ги документация в едномесечен срок
от обнародването на обявлението в „Държавен
вестник“ до кмета на общината. Проектите са на
разположение в стая 401, Община Бургас.
8663
5. – Областният управител на област с ад
министративен център гр. Варна съобщава на
заинтересуваните лица, че на основание чл. 154,
ал. 5 и чл. 149, ал. 4 ЗУТ е издал забележка към
Разрешение за строеж № 54 от 13.09.2011 г. за строеж: „Кабелен колектор и Главна разпределителна
подстанция – Летище Варна“. Строежът попада в
територията на Летище Варна. Забележката към
разрешението за строеж подлежи на обжалване
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“.
8610
84. – Община Варна на основание чл. 128,
ал. 2 и 10 ЗУТ съобщава, че е изменен проектът
на подробния устройствен план (ПУП) – плана
за улична регулация на улици и поземлени имоти
за обекти – публична собственост, на селищно
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образувание (СО) „Манастирски рид, Бялата
чешма и Дъбравата“, само на кв. 20, кв. 21 и кв.
26. Проектът с отразените изменения е изложен
в техническата служба на район „Приморски“.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до Община Варна чрез район „Приморски“.
8710
107. – Община Генерал Тошево, звено „АННСР“,
обявява, че на основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ е
изработен проект за ПУП – ПП (парцеларен
план) на кабелно трасе за ветроенергиен парк
„Методиево I“, състоящ се от 50 ветрогенератора
с обща мощност до 150 MW в частта за кабели
30 (33) kV, свързващо ветрогенераторите помежду
им и с подстанция „Методиево“ 30 (33)/110 kV,
намиращо се в землищата на селата Методиево, Котленци, Победа, Полковник Минково
и Полковник Свещарово, община Добричка, и
с. Преспа, община Балчик, и в частта за кабел
110 kV, свързващо подстанция „Методиево“ 30
(33)/110 kV с подстанция „Житен“ 30 (33)/110/400
kV, намиращо се в землищата на селата Победа и
Генерал Колево, община Добричка, и Житен, Сноп,
Градини, Пчеларово и Дъбовик, община Генерал
Тошево, област Добрич. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в срок един месец от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересованите лица могат
да се запознаят с проекта в Звено „АННСР“ при
Община Генерал Тошево и да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация.
8614
12. – Общ и на Кру мовг ра д на основа н ие
чл. 128, ал. 2, изр. трето ЗУТ съобщава, че е
изработен проект за ПУП – парцеларен план
за обект: „Канализационна мрежа и модулна
ПСОВ на с. Странджево“, община Крумовград,
с адрес землище с. Странджево, община Крумовград. Трасетата на главните, довеждащите и
отвеждащия колектор, трасето на захранващия
водопровод и трасето на електрозахранването
с техните сервитути преминават през имоти с
№ 000127, 014037, 0013028, 000130, 000133, 000131,
012071, 013027, 012085, 000202, 000172 – общинска
собственост, и през имот № 013013 – частна собственост. Проектите са изложени в общинската
администрация, Крумовград, отдел „ТРБ“, ет. 3,
стая № 8, и могат да бъдат разгледани всеки
работен ден от 9 до 12 ч. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ заинтересованите лица
могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската
администрация, Крумовград.
8711
62. – Община Кърджали на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект на
ПУП – избор на трасе към обект: „Газоснабдяване на гр. Кърджали, подобект: „Разпределителен
газопровод извън границите на урбанизираната
територия на гр. Кърджали“, който се намира в
дирекция „АСУТ“ при Община Кърджали, стая
214. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят
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писмени възражения, предложения и искания
по представения проект, отправени до дирекция
„АСУТ“ на общината.
8675
23. – Община Поморие на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
ПУП – парцеларен план за трасе на кабел 20 kV
от ЖР стълб № 23 от отклонението на ВЛ 20 kV
„Горица“ до нов БКТП 1 х 800 kV в УПИ І-70,
73, 79, м. 11, м. Бадемите, землище на с. Горица,
с трасе на кабела, преминаващо през ПИ 11505
(полски път), 81 (полски път), 111057 (полски път)
и 126 (път ІІІ клас), който е изложен в сградата
на Община Поморие, ул. Солна 5. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересуваните лица могат
да направят писмени възражения на проекта до
Община Поморие в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“.
8644
89. – Община Симеоновград на основание
чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект
за подробен устройствен план – парцеларен план
за обект: „Реконструкция и елекрификация на
железопътна линия Димитровград – Свиленград,
фаза 4.3. „Тягови подстанции“ – Симеоновград“.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересуваните могат да се запознаят с проекта (който се намира в общината) и да направят
писмени възражения, предложения и искания по
него до общинската администрация.
8643
14. – Община Хасково на основание чл. 128,
ал. 2 и 10 ЗУТ съобщава, че с решение по т. 29
от протокол № 20 от 26.06.2012 г. на Експертния
съвет по устройство на територията на Община
Хасково е приет преработен проект за подробен
устройствен план – изменение на плана за регулация и застрояване на част от жилищен район
„Република“ между ул. Акация, ул. Могила, ул.
Ятак и ул. Ястреб, гр. Хасково. Променя се уличната регулация по ул. Ястреб от ул. Картечар
до ул. Ятак. Проектира се продължение на ул.
Ястреб на запад до ул. Акация и на изток през
имот с идентификатор 77195.727.353. Ширината
на улицата е 14,50 м – две платна по 3,50 м,
южен тротоар – 5 м, и северен тротоар – 2,50 м.
Променят се очертанията на кв. 8. Проектират
се улици по улиците Айтос, Баба Вида, Надежда, Картечар, Лале, Звезда, Република, Росица и
Ятак в участъка между ул. Ястреб и ул. Могила.
Урегулират се нови квартали с номера съответно
843, 844, 845, 717, 4, 3, 754 и 755. Проектира се
улица източно от имота на „ВиК“ – ЕООД, Хасково, в участъка между ул. Ястреб и ул. Могила.
Променят се очертанията на кв. 6. Проектират
се улици източно от ул. Ятак, които урегулират
нови квартали с № 837, 838, 839 и 840. Проектират се улици с минимална ширина 6 м, които
урегулират нови квартали с № 841, 842 и кв. 7.
Предвид това, че част от проектната улица по
действащия план за регулация от о.т. 3404 до
о.т. 3135 не е реалризирана, се проектира улица
с минимална ширина 6 м – две платна по 2 м
и тротоари по 1 м, която свързва ул. Могила с
вътрешнокварталната улица пред (западно от)
жилищен блок № 27 в ж.к. Орфей. Урегулира
се нов квартал с № 646. В новопроектираните
квартали се проектират урегулирани поземлени
имоти. Изменението на плана за регулация е
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показано с кафяви и зелени линии и надписи в
проекта. С изменението на плана за застрояване
за жилищен район „Република“ се предвижда
ниско застрояване за жилищни нужди. Линиите
на застрояване са съгласно графичната част на
проекта. Проектът се намира в Дирекция „Устройство на територията“ на ул. Михаил Минчев
3, ет. 1, стая № 13, и може да бъде разгледан от
всички заинтересовани лица. Приемни дни – всеки вторник и четвъртък от 9 до 12 ч. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от датата
на обнародването на обявлението в „Държавен
вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и
искания по проекта за подробен устройствен
план до общинската администрация.
8691
13. – Община с. Братя Даскалови, област
Стара Загора, на основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ
съобщава, че е изработен проект на подробен
устройствен план на с. Мирово за УПИ I в кв.
24, с който се променя отреждането, като към
досегашното отреждане – „за църква и културен
дом“ се добавя и „за парк“, като новото отреждане става „за парк, църква и културен дом“,
което отреждане не противоречи на начина на
трайно ползване на съответния УПИ. Проектът
се намира на разположение в сградата на общината, ул. Септемврийци 55, стая № 9, ет. 2.
В едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта за ПУП до общинската
администрация.
8736
14. – Община с. Братя Даскалови, област
Стара Загора, на основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ
съобщава че е изработен проект на подробен
устройствен план на с. Мирово за УПИ I в кв.
68а, с който се променя отреждането, като се
премахва досегашното отреждане „за магазин,
ресторант и здравна служба“ и се прави ново
отреждане „за парк“, което отреждане не противоречи на начина на трайно ползване на съответния УПИ. Проектът се намира на разположение
в сградата на общината, ул. Септемврийци 55,
стая № 9, ет. 2. В едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните
лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта за ПУП до
общинската администрация.
8737
15. – Община с. Братя Даскалови, област
Стара Загора, на основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ
съобщава, че е изработен проект на подробен
устройствен план за с. Плодовитово за УПИ XII
в кв. 1, с който се променя отреждането, като
към досегашното отреждане „за здравен дом“
се добавя и „за кметство и градина“, като новото отреждане става „за здравен дом, кметство
и градина“, което отреждане не противоречи
на начина на трайно ползване на съответния
УПИ. Проектът се намира на разположение в
сградата на общината, ул. Септемврийци 55,
стая № 9, ет. 2. В едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните
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лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта за ПУП до
общинската администрация.
8738
16. – Община с. Братя Даскалови, област
Стара Загора, на основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ
съобщава, че е изработен проект на подробен
устройствен план на с. Плодовитово за УПИ IX
в кв. 2, с който се променя отреждането, като
към досегашното отреждане „за младежки дом
и читалище“ се добавя и „за парк“, като новото отреждане става „за парк, младежки дом и
читалище“, което отреждане не противоречи
на начина на трайно ползване на съответния
УПИ. Проектът се намира на разположение в
сградата на общината, ул. Септемврийци 55,
стая № 9, ет. 2. В едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните
лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта за ПУП до
общинската администрация.
8739
2. – Община с. Иваново, област Русе, на
основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ обявява на заинтересуваните собственици, че е постъпил за
разглеждане проект на ПУП – ПП (парцеларен
план) за трасето на подземен кабел и водопроводна връзка за ПИ 046026, местност Държавен
кладенец, в землището на с. Кошов, община
Иваново, област Русе. Проектът може да се
разгледа в Оперативно звено „УТ“, ет. 1, на ул.
Олимпийска 75, с. Иваново. Заинтересуваните могат да подадат възражения по проекта в
30-дневен срок от датата на обнародването в
„Държавен вестник“ на основание чл. 128, ал. 5
ЗУТ до общината.
8712

СЪДИЛИЩА
Административният съд – Благоевград, обявява, че по жалба на Серафим Стаменов Стоев с
адрес с. Българчево, община Благоевград, против
Заповед № 739 от 10.07.2012 г. на кмета на Община
Благоевград, с която е одобрен подробен устройствен план (ПУП) – план за регулация (ПР) за
изменение на вътрешните регулационни линии
на УПИ ІІІ-76, кв. 16 по плана на с. Българчево,
община Благоевград, по зеления цвят на туша
на приложената към заповедта скица, е образувано адм. дело № 529/2012 г. по описа на съда и
е насрочено за разглеждане в открито съдебно
заседание на 6.11.2012 г. от 10 ч. Заинтересуваните
лица могат да се конституират като ответници
в производството пред съда в едномесечен срок
от обнародване на оспорването в „Държавен
вестник“ чрез подаване на заявление до съда,
което трябва да съдържа: а) трите имена, адреса, телефон, факс и електронен адрес, ако има
такъв – за българските граждани; б) трите имена
и личния номер за чужденец и адреса, заявен
в съответната администрация, телефон, факс и
електронен адрес, ако има такъв; в) фирмата на
търговеца или наименованието на юридическото
лице, изписани и на български език, седалището
и последния посочен в съответния регистър адрес
на управление и електронния му адрес; г) номер
на делото; д) акта, който се оспорва, и органа,
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който го е издал; е) изявление, че заинтересуваното лице желае да бъде конституирано в
производството като ответник; ж) подпис на
заявителя. Към заявлението се прилагат писмени
доказателства, удостоверяващи качеството на
заинтересувано лице на заявителя. Със заявлението е недопустимо да се правят искания
за отмяна на индивидуалния административен
акт, както и за присъединяване към подадени
жалби в законоустановения срок.
8672
Административният съд – Варна, ХХI състав,
на основание чл. 181, ал. 1 АПК съобщава, че
е образувано адм. д. № 3239/2012 по жалба на
ЕТ „Се Ла Ви – Иван Киров“ срещу Заповед
№ 2980 от 3.08.2012 г. на кмета на Община Варна
за т. 7, с която е забранен престоят и паркирането на МПС на буните и подходите към тях.
Заинтересованите лица могат да подадат заявление за конституирането им като ответници
по адм. д. № 3239/2012 в едномесечен срок от
деня на обнародване на съобщението в „Държавен вестник“, към което да приложат писмени
доказателства, удостоверяващи качеството им
на заинтересовани лица. Към заявлението е
недопустимо да се правят искания за отмяна
на обжалвания акт, както и за присъединяване
към подадената от ЕТ „Се Ла Ви – Иван Киров“
жалба. Производството по делото е насрочено
за 7.11.2012 г. от 13,30 ч., ХХI състав.
8678
А дминистративният съд – Пазарджик, на
основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2
АПК съобщава, че е постъпила жалба от Серьожа
Николов Лазаров, кмет на Община Лесичово,
против Решение № 229 от 19.07.2012 г., взето с
протокол № 17 от същата дата, на Общинския
съвет – с. Лесичово. По жалбата е образувано
адм. дело № 599 по описа на Административния
съд – Пазарджик, за 2012 г., което е насрочено
за разглеждане в открито съдебно заседание на
3.10.2012 г. от 11,30 ч.
8673
Административният съд – София-град, второ
отделение, 29 състав, съобщава на основание
чл. 218, ал. 2 ЗУТ, че по жалба на Станислав
Христов Каравълов против Решение № 322 по
протокол № 90 от 26.05.2011 г. на Столичния
общински съвет (ДВ, бр. 51 от 2011 г.) в частта
му относно урегулиран поземлен имот IX-16, 17,
18, кв. 195, е образувано адм.д. № 7424/2012 по
описа на същия съд, насрочено за разглеждане
в открито съдебно заседание на 7.11.2012 г. от
11 ч. Заинтересованите лица могат да се конституират като ответници по делото в едномесечен
срок от деня на обнародването на съобщението
в „Държавен вестник“ при подадено заявление
съгласно чл. 218, ал. 4 ЗУТ.
8694
А дминистративният съд – София област,
седми състав, на основание чл. 189, ал. 1, чл. 191,
ал. 2, чл. 192, 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2,
чл. 196 във връзка с чл. 157, ал. 1 и 2 и чл. 163
АПК съобщава, че е образувано адм.д. № 685/2012
по описа на АССO, което ще бъде разгледано в
открито съдебно заседание на 5.12.2012 г. в 10 ч.
и е с предмет на оспорване Решение № 330 на
Общинския съвет – гр. Елин Пелин, прието с
протокол № 11 на заседание на 26.07.2012 г., с
което решение на основание чл. 21, ал. 1, т. 23
ЗМСМА Общинският съвет – гр. Елин Пелин,
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е приел изменения и допълнения в Правилника
за организацията и дейността на Общинския
съвет – гр. Елин Пелин, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация. Конституирани страни в производството са:
оспорващ – Областният управител на Софийска
област, и административен орган – Общинският
съвет – гр. Елин Пелин, страна – Софийска окръжна прокуратура.
8696
Районният съд – Видин, уведомява Кръстина
Врабел Антова с постоянен адрес гр. Несебър,
област Бургас, с настоящ адрес гр. Кьолн, Германия, и Себастиян Атанасов Антов, гражданин на
Полша, че срещу тях в Районния съд – Видин, е
образувано гр.д. № 1054/2012 с правно основание
чл. 69 ЗН – за делба, от Рачо Миков Рачев. В
случай че в двуседмичен срок от обнародването
на съобщението в „Държавен вестник“ ответниците не се явят в деловодството на Районния
съд – Видин, да получат преписи от исковата
молба и приложенията, ще им бъде назначен
особен представител на разноски на ищеца.
8674
Районният съд – гр. Нови пазар, гражданска
колегия, I състав, призовава Мустафа Ходжаоглу,
Гюлшен Йоздемир и Бирсен Тетик, живущи в
Република Турция с неизвестни адреси, да се
явят в съда на 19.10.2012 г. в 9 ч. като ответници по гр.д. № 467/2012, заведено от Мустафа Р.
Мехмед, Мидхат А. Ахмед, Фатме А. Мехмед,
Ахмед И. Исмаил, Невзат И. Исмаил, Анка И.
Димитрова, Зина А. Вълкова, Силвия Б. Йълдъръм, Росица Б. Четинкая, Зайде О. Неджиб,
Фериде О. Халил по чл. 124, ал. 4 ГПК. Ответниците да посочат съдебни адреси, в противен
случай делото ще се гледа при условията на
чл. 50, ал. 2 ГПК (отм.).
8693

ПОК А Н И И С Ъ ОБЩ Е Н И Я
52. – Националният изпълнителен комитет
на ПП „ВМРО – Българско национално дви
жение“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и
устава на партията свиква Пети редовен конгрес на ПП „ВМРО – Българско национално
движение“ на 28.10.2012 г. в 11 ч. в София, ул.
Незабравка 25, парк-хотел „Москва“, зала „Европа“, при следния дневен ред: 1. откриване и
приветствия от гостите; 2. разглеждане и приемане на отчетите на НИК и НКК; 3. промени
в устава на партията; 4. избор на ръководни и
контролни органи на партията; 5. разглеждане
и приемане на основни насоки за дейността на
ВМРО – БНД; 6. разни. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ заседанието се
отлага с един час по-късно на същото място и
при същия дневен ред и се провежда, колкото
и делегати да се явят.
8653
10. – Управителният съвет на сдружение „Ко
легиум частна психиатрия“, София, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 23, т. 3 от устава свиква
общо събрание на сдружението на 17.11.2012 г.
в 10,30 ч. в зала „Сердика“ на хотел „Арена ди
Сердика“ на ул. Будапеща 2 при следния дневен
ред: 1. отчет на председателя на сдружението; 2.
отчет на контролния съвет; 3. приемане на нови
членове; 4. разискване на актуални въпроси.
8700
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ДЪРЖАВЕН

1. – Управителният съвет на сдружение „Бран
шова камара на индустриалните хлебопроиз
водители и сладкари в България (сдружение
БКИХСБ), София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква извънредно общо събрание на 20.11.2012 г.
в 13 ч. в София, Интер Експо Център, бул. Цариградско шосе 147, при следния дневен ред: 1.
приемане на нов устав на сдружение БКИХСБ; 2.
освобождаване на членовете на УС и КК; 3. избиране на нов УС и КК; 4. обсъждане и приемане
на решение за организиране на PR кампания за
хляба; 5. разни. Регистрацията на членовете или
писмено упълномощените представители ще се
извършва от 12,30 ч. в деня на събранието. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
общото събрание ще се проведе същия ден в 14 ч.,
на същото място и при същия дневен ред.
8714
7. – Управителният съвет на сдружение с не
стопанска цел „Конфедерация на работодателите
и индустриалците в България (КРИБ) – Гласът на
българския бизнес“ на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на членовете на конфедерацията на 22.11.2012 г. в 16,30 ч., София, Национален
дворец на културата, зала 8, при следния дневен
ред: 1. отчет на УС за дейността на сдружението
за периода октомври 2011 г. – октомври 2012 г.; 2.
финансов отчет за периода октомври 2011 г. – октомври 2012 г. и одобряване на проект на бюджет
на КРИБ за 2013 г.; 3. отчет на контролния съвет
на сдружението за периода октомври 2011 г. – октомври 2012 г.; 4. промени в устава на сдружението; 5. промени в състава на управителния съвет
и контролния съвет на сдружението; 6. разни. На
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ при липса на кворум
събранието ще се проведе в 17,30 ч. на същото
място и при същия дневен ред и ще бъде законно,
колкото и членове да са се явили.
8751
26. – Управителният съвет на Българската
федерация по бокс, София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете на
сдружението на 23.11.2012 г. в 11 ч. в София в сградата на Министерството на физическото възпитание
и спорта, залата на ет. 5, при следния дневен ред:
1. отчет за дейността на сдружението за периода
2011 – 2012 г.; 2. приемане на бюджет за 2013 г.;
3. приемане на промени в устава на сдружението;
4. разни. Канят се членовете на сдружението или
техни упълномощени в съответствие с устава
на сдружението представители да присъстват на
събранието. Регистрацията на членовете на сдру-
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жението и техните пълномощници ще започне
в 10 ч. и ще приключи в 11 ч. Материалите за
заседанието и съответните проекторешения по
дневния ред са на разположение на членовете на
сдружението в офиса на адреса на управление на
сдружението. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе
същия ден в 12 ч., на същото място и при същия
дневен ред.
8713
62. – Управителният съвет на Бургаска Морска
Асоциация – Бургас, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква редовно общо събрание на членовете на
сдружението на 20.11.2012 г. в 17 ч. в залата на
Пристанище Бургас в Бургас, ул. Княз Ал. Батенберг 1, при следния дневен ред: 1. приемане на нови
членове; 2. разглеждане на предложение за участие
на БМА в учредяването на Морски туристически
клъстер „Синият път“ в Бургас; 3. определяне на
представител на БМА в учредителното събрание; 4.
разни. Регистрацията на членовете за събранието
ще започне в 16,30 ч. в деня на събранието. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 18 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
8699
74. – Управителният съвет на МИРГ „Главини
ца – Тутракан – Сливо поле“ на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ, чл. 23, ал. 2 от устава на сдружението
и протокол № 13, т. 2 на УС от 5.09.2012 г. свиква
извънредно общо събрание на 23.11.2012 г. в 14 ч.
в Тутракан в залата на Общинския съвет – гр.
Тутракан, при следния дневен ред: 1. актуализация
на МСР на МИРГ „Главиница – Тутракан – Сливо поле“; 2. други. Общото събрание се състои
от всички членове на МИРГ и то е законно, ако
присъстват делегати, представляващи повече от
половината членове. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ и чл. 27, ал. 1 от устава
на сдружението събранието ще се проведе същия
ден 1 час по-късно, на същото място и при същия
дневен ред.
8698
Красимир Банчев Дачев, лик ви датор на
сдружение „Технологична платформа на горския
сектор в България“, София, в ликвидация по ф.д.
№ 20656/2007, на основание чл. 14, ал. 4 ЗЮЛНЦ
кани кредиторите на сдружението да предявят
вземанията си в 6-месечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“.
8750
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