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ЗАКОН

за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (обн., ДВ,
бр. 105 от 2005 г.; изм., бр. 30, 33, 34, 59, 63,
73, 80, 82, 86, 95 и 105 от 2006 г., бр. 46, 52,
53, 57, 59, 108 и 109 от 2007 г., бр. 36, 69 и 98
от 2008 г., бр. 12, 32, 41 и 93 от 2009 г., бр. 15,
94, 98, 100 и 101 от 2010 г., бр. 14, 31, 77 и 99
от 2011 г., бр. 26, 38 и 40 от 2012 г.)
§ 1. В чл. 34 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 3 изречение второ след думата
„лица“ текстът докрая се заличава.
2. Създават се ал. 4, 5, 6, 7 и 8:
„(4) Непроизнасянето в 7-дневен срок от
постъпването на искане за спиране от лицето, страна в производството, се смята за
мълчалив отказ.
(5) Заповедта и отказът за спирането на
производството подлежат на обжалване в
14-дневен срок от връчване на заповедта, съответно от изтичане на срока за произнасяне
по ал. 4, чрез органа, чийто акт се обжалва,
до административния съд по седалището на
териториалната дирекция, в чийто район се
намира органът.
(6) В 14-дневен срок от постъпването на
жалбата съдът се произнася с определение, с
което я отхвърля или отменя заповедта или
отказа за спиране на производството.
(7) Определението на съда по а л. 6 е
окончателно.
(8) Когато производството е спряно във
връзка с висящо производство по обмен на
информация с друга държава, срокът на спирането не може да е по-дълъг от 8 месеца.“
§ 2. В чл. 113, ал. 1, т. 2 накрая се добавя
„и ръководителят на ревизията“.
§ 3. В чл. 114, ал. 1 думите „чл. 143и, ал. 2“
се заменят с „чл. 143м, ал. 1“.
§ 4. В чл. 119 се правят следните изменения:

1. Алинеи 2 и 3 се изменят така:
„(2) Ревизионният акт се издава от органа, възложил ревизията, и ръководителя на
ревизията в 14-дневен срок от подаването
на възражение или от изтичането на срока
за подаване на възражение. Когато установяването на задължения или отговорности
в конкретното производство е недопустимо,
производството се прекратява със заповед.
(3) Когато органите по ал. 2 не могат да
постигнат съгласие, ревизионният акт, съответно заповедта за прекратяване се издава от
друг орган по приходите, определен от териториалния директор или от оправомощено от
него лице, въз основа на писмено уведомление
от органа, възложил ревизията.“
2. В ал. 4 думите „заедно със заповедта по
ал. 2“ се заличават.
§ 5. В чл. 120, ал. 1 се правят следните
изменения:
1. В т. 1 думите „органа, който го издава“
се заменят с „органите, които го издават“.
2. Точка 8 се изменя така:
„8. подписи на органите по приходите,
издали ревизионния акт.“
§ 6. В глава шестнадесета наименованието
на раздел V се изменя така: „Процедура за
административно сътрудничество с държавите – членки на Европейския съюз, в областта
на данъците“.
§ 7. Член 143а се изменя така:
„Предмет
Чл. 143а. (1) Този раздел урежда правилата за осъществяване на административно
сътрудничество чрез обмен на информация,
включително по електронен път, с държавите – членки на Европейския съюз, необходима
за установяване на задължения за данъци,
посочени в чл. 143б.
(2) Този раздел урежда и правилата за
взаимодействие с Европейската комисия по
въпроси, свързани с координацията и оценката на административното сътрудничество
по ал. 1.
(3) Правилата на този раздел не засягат
прилагането на процедурата за осъществяване на взаимна помощ по наказателноправни
въпроси, как то и поетите допълнителни
задължения в областта на административното сътрудничество с държавите – членки
на Европейския съюз, съгласно сключените
международни договори, по които Република
България е страна.“
§ 8. Член 143б се изменя така:
„Обхват
Чл. 143б. (1) По реда на този раздел се
осъществява административно сътрудничество по отношение на данъците, включително
местните данъци, установявани от държавите – членки на Европейския съюз.
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(2) Разпоредбите на този раздел не се прилагат по отношение на:
1. данък върху добавената стойност, митни
сборове и акцизи;
2. задължителни осигурителни вноски;
3. такси за издаване на удостоверения и
на други документи, издавани от държавни
и местни органи;
4. вземания с договорен характер, включително възнаграждения по договори за услуги
от обществен интерес.“
§ 9. Член 143в се изменя така:
„Компетентен орган
Чл. 143в. (1) Компетентен да осъществява
административно сътрудничество с компетентните органи на държавите – членки на
Европейския съюз, по отношение на данъците по чл. 143б е изпълнителният директор
на Националната агенция за приходите или
оправомощени от него длъжностни лица.
(2) Изпълнителният директор на Националната агенция за приходите определя със заповед
звено в структурата на Националната агенция
за приходите, което осъществява контактите с
други държави – членки на Европейския съюз,
в областта на административното сътрудничество, изпълнява функциите на запитан,
съответно запитващ орган на територията на
Република България и осъществява контактите
с Европейската комисия.“
§ 10. Член 143г се изменя така:
„Видове административно сътрудничество
Чл. 143г. (1) Административното сътрудничество по този раздел се осъществява чрез:
1. обмен на информация при поискване;
2. автоматичен обмен на информация;
3. спонтанен обмен на информация;
4. искане за връчване;
5. присъствие и участие в административни
производства;
6. паралелни проверки и ревизии.
(2) Обмен при поискване е обменът на
информация, направен въз основа на искане, отправено от запитващ орган на една
държава – членка на Европейския съюз, до
запитан орган на друга държава – членка на
Европейския съюз, за конкретен случай.
(3) Автоматичен обмен на информация
е системното предоставяне на друга държава – членка на Европейския съюз, на предварително определена информация, без отправено
искане, на определен интервал от време.
(4) Спонтанен обмен на информация е
обменът, при който държавите – членки на
Европейския съюз, предоставят една на друга по собствена инициатива информация от
значение за установяването на задължения за
данъци по чл. 143б.“
§ 11. Член 143д се изменя така:
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„Обмен на информация при поискване от местен запитващ орган
Чл. 143д. (1) Местният запитващ орган
може да отправи искане до запитан орган
от друга държава – членка на Европейския
съюз, за предоставяне на информация, която
е от значение за установяване на данъци по
чл. 143б.
(2) Искането по ал. 1 и всички документи,
свързани с него, се изпращат при възможност
по електронен път, като се използва стандартен формуляр.
(3) Искането по ал. 1 съдържа най-малко
следната информация:
1. името, съответно наименованието (фирмата) на проверяваното или ревизираното
лице;
2. целта, поради която се иска информацията.
(4) Искането по ал. 1 може да съдържа и:
1. името, съответно наименованието (фирмата) и адреса на всяко лице, за което се
смята, че разполага с исканата информация;
2. други данни, които могат да улеснят
събирането на информация от запитания
орган на друга държава – членка на Европейския съюз;
3. мотивирано искане за провеждане на
определено административно производство;
4. искане за изпращане на оригинали на
документи – при условие че националното законодателство на запитаната държава – членка
на Европейския съюз, позволява това.
(5) Към искането може да се приложат
доклади, декларации или други документи,
техни преписи или заверени копия, които се
изпращат по електронен път.
(6) Искането и приложените към него документи се изпращат от местния запитващ орган
на език, договорен с другата държава – членка
на Европейския съюз. По изключение искането се придружава от превод на официалния
език или на един от официалните езици на
запитаната държава – членка на Европейския
съюз, когато е направено мотивирано искане
от запитаната държава – членка на Европейския съюз, за такъв превод.“
§ 12. Член 143е се изменя така:
„Обмен на информация при поискване на запитващ орган на друга държава – членка на
Европейския съюз
Чл. 143е. (1) По искане на запитващ орган
на друга държава – членка на Европейския
съюз, местният запитан орган предоставя
информация, която е от значение за установяването на задължения за данъци по чл. 143б.
(2) Местният запитан орган приема искането за информация и приложените към
него документи на всеки език, договорен със
запитващия орган от друга държава – членка
на Европейския съюз. Превод на български
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език на искането и документите може да
бъде поискан по изключение, като се посочат
мотивите за това.
(3) Местният запитан орган предоставя информацията, с която разполага, или организира
извършването на предвидените в този кодекс
административни производства за събирането
и предоставянето на информацията по ал. 1.
(4) Искането за информация може да съдържа мотивирано искане за провеждане на
определено административно производство,
както и искане за изпращане на оригинали на
документи. Местният запитан орган уведомява
незабавно запитващия орган, когато прецени, че провеждането на административното
производство не е необходимо, като посочва
причините за това.
(5) Разноск ите, направени от местни я
запитан орган при осъществяване на административно сътрудничество по този раздел,
не се възстановят от запитващата държава – членка на Европейския съюз, освен тези
за възнаграждения на оценители или на други
експерти.“
§ 13. Член 143ж се изменя така:
„Срокове
Чл. 143ж. (1) Местни ят запитан орган
предоставя информацията по чл. 143б на запитващия орган на друга държава – членка
на Европейския съюз, във възможно найкратък срок. Когато органът разполага с тази
информация, той я предоставя в срок до два
месеца от датата на получаване на искането,
а в останалите случаи – в срок до 6 месеца
от датата на получаване на искането, освен
ако не е уговорено друго.
(2) Местният запитан орган уведомява
запитващия орган незабавно, но не по-късно
от 7 работни дни от датата на получаване
на искането, че го е получил. Уведомяването се извършва по електронен път, освен в
случаите, когато това не е възможно поради
технически причини.
(3) Когато в искането са налице пропуски или е нужна допълнителна информация,
мест ни я т запи тан орган в срок до един
месец от датата на получаване на искането
уведомява запитващия орган за това. В този
случай сроковете по ал. 1 започват да текат
от деня, следващ деня, в който са отстранени
пропуските, съответно в който е получена
допълнителната информация.
(4) Когато срокът по ал. 1 е недостатъчен за
събиране и предоставяне на исканата информация, в тримесечен срок от получаване на
искането местният запитан орган уведомява
запитващия орган, като посочва причините
за това и срока, в който ще предостави информацията.
(5) В случай че местният запитан орган
не разполага с исканата информация и не е
възможно да събере такава информация или
отказва да я предостави на основанията, по-
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сочени в чл. 143р, ал. 1, в срок един месец
от датата на получаване на искането той
уведомява запитващия орган, като посочва
причините за това.“
§ 14. Член 143з се изменя така:
„Автоматичен обмен на информация
Чл. 143з. (1) Изпълнителният директор на
Националната агенция за приходите изпраща
на компетентния орган на държава – членка
на Европейския съюз, наличната информация
за следните доходи на местни лица на тази
държава членка:
1. доходи от трудови правоотношения;
2. възнаграждения по договори за управ
ление и контрол;
3. застрахователни обезщетения/премии,
изплатени при настъпило застрахователно
събитие по договори за застраховки „Живот“,
когато не попадат в обхвата на друг обмен
на информация между държавите – членки
на Европейския съюз;
4. пенсии;
5. собственост и/или доходи от продажба
или замяна на недвижимо имущество, включително от ограничени вещни права върху
такова имущество;
6. доходи от наем или друго възмездно
предоставяне за ползване на недви ж имо
имущество.
(2) Изпълнителният директор на Националната агенция за приходите уведомява
компетентните органи на държавите – членки
на Европейския съюз, и Европейската комисия за доходи по ал. 1, за които не желае да
получава информация по реда на административното сътрудничество или желае да
получава информация само за доходи, чийто
размер надвишава определен праг.
(3) Изпълнителният директор на Националната агенция за приходите не изпраща
информация по ал. 1 на компетентните органи
на държавите – членки на Европейския съюз,
които са заявили, че не желаят да получават
информация за определени доходи.
(4) Информацията по ал. 1 се изпраща в
стандартизиран електронен формат в срок
до 30 юни на годината, следваща данъчната
година, през която е станала налична.
(5) До 30 юни всяка година изпълнителният
директор на Националната агенция за приходите предоставя на Европейската комисия
статистически данни за обема на автоматичния обмен и, при възможност, информация за
административните и други разходи и ползи,
свързани с извършения обмен, както и за
настъпилите промени за приходната администрация или за други лица.
(6) Изпълнителният директор на Националната агенция за приходите уведомява Европейската комисия за сключени споразумения
с други държави – членки на Европейския
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съюз, за автоматичен обмен на информация
за допълнителни видове доходи извън посочените в ал. 1.“
§ 15. Член 143и се изменя така:
„Спонтанен обмен на информация
Чл. 143и. (1) Изпълнителният директор
на Националната агенция за приходите предоставя по собствена инициатива на компетентния орган на друга държава – членка на
Европейския съюз, информация от значение
за установяването на задължения за данъци
по чл. 143б, когато:
1. има основание да предполага възможна
загуба на приходи от данък в другата държава – членка на Европейския съюз;
2. данъчно задължено лице ползва намаляване или освобождаване от данък в Република
България, което би довело до увеличаване
размера на дължимия данък или до възникване
на задължение за данъци в другата държава – членка на Европейския съюз;
3. търговските отношения между данъчно
задължено лице в Република България и данъчно задължено лице в друга държава – членка
на Европейския съюз, се осъществяват на
територията на една или повече държави по
начин, който може да доведе до намаляване или
неплащане на дължимия данък в Република
България и/или в другата държава членка;
4. има основание да предполага, че намаляването или неплащането на данъци може
да се дължи на фиктивно прехвърляне на
печалба в рамките на група предприятия;
5. информация, изпратена от компетентния орган на другата държава – членка на
Европейския съюз, е дала възможност да се
узнаят факти и обстоятелства от значение за
установяването на задължения за данъци в
другата държава членка;
6. информацията може да бъде полезна
за компетентните органи на други държави – членки на Европейския съюз.
(2) Изпълнителният директор на Националната агенция за приходите предоставя
информацията по ал. 1 на компетентния орган
на заинтересованата държава – членка на
Европейския съюз, във възможно най-кратък
срок, когато разполага с нея, но не по-късно
от един месец от датата, на която информацията му е станала известна.
(3) Информацията по ал. 1 се изпраща във
формата и по реда на чл. 143д, ал. 2.
(4) Когато по реда на спонтанния обмен е
получена информация за данъци по чл. 143б от
компетентен орган на друга държава – членка
на Европейския съюз, изпълнителният директор на Националната агенция за приходите
потвърждава получаването є незабавно, но
не по-късно от 7 работни дни от датата на
получаване. Потвърждението се извършва във
формата и по реда на чл. 143д, ал. 2.“
§ 16. Член 143к се изменя така:
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„Присъствие и участие в административни
производства
Чл. 143к. (1) По споразумение между компетентните органи на държави – членки на
Европейския съюз, оправомощени длъжностни
лица от една държава членка могат да присъстват както в службите, в които органите
на друга държава членка изпълняват своите
задължения, така и в административните
производства, провеждани в другата държава
членка. В тези случаи на длъжностните лица
се предоставят копия от документите, в които
се съдържа информация по чл. 143а.
(2) Споразу мението по а л. 1 може да
п ред ви ж да въ змож нос т оп ра вомощен и т е
длъжностни лица от държава – членка на
Европейския съюз, когато присъстват в административно производство, да искат обяснения
от физически лица, както и да имат достъп до
всяка информация, свързана с осъществяване
на административното сътрудничество по реда
на този раздел.
(3) Отказът на лицата да съдействат на
оправомощените длъжностни лица от друга държава – членка на Европейския съюз,
има същите последици както при отказ за
съдействие на орган по приходите по реда
на този кодекс.
(4) При изпълнение на правомощията си
оправомощените длъжностни лица от друга
държава – членка на Европейския съюз, се
легитимират с документ, който удостоверява
самоличността и служебното им положение.“
§ 17. Член 143л се изменя така:
„Паралелни проверки и ревизии
Чл. 143л. (1) Когато данъчните задължения
на едно или повече данъчно задължени лица
представляват взаимен интерес за две или повече държави – членки на Европейския съюз,
компетентните органи на тези държави могат
по взаимно съгласие да извършат паралелни
проверки или ревизии в рамките на своята
компетентност с цел да обменят получената
информация.
(2) Изпълнителният директор на Националната агенция за приходите може мотивирано
да предложи на компетентните органи на
други държави – членки на Европейския съюз,
да бъдат извършени паралелни проверки или
ревизии, като посочи срока за извършване и
лицата – обект на контрол.
(3) Паралелните проверки или ревизии се
ръководят и координират от оправомощени
представители, определени от изпълнителния
директор на Националната агенция за приходите, съответно от компетентните органи
на участващите държави – членки на Европейския съюз.
(4) Когато компетентен орган на друга държава – членка на Европейския съюз, предложи
да бъдат извършени паралелни проверки или
ревизии, изпълнителният директор на Наци-
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оналната агенция за приходите потвърждава
или мотивирано отказва да участва пред органа, предложил мярката.“
§ 18. Създава се нов чл. 143м:
„Искане за връчване, отправено от местен
запитващ орган
Чл. 143м. (1) Местният запитващ орган
може да изпрати на запитан орган на друга държава – членка на Европейския съюз,
искане за връчване на актове и документи,
издадени от органите по приходите, свързани с
прилагането на законодателството в областта
на данъците по чл. 143б.
(2) Искането се изпраща във формата и по
реда на чл. 143д, ал. 2.
(3) В искането по ал. 1 се посочват предметът на акта или документът, който трябва
да се връчи, името, адресът и всяка друга
информация, полезна за идентифициране на
адресата.
(4) Искането по ал. 1 може да бъде отправено до друга държава – членка на Европейския съюз, само в случай че не е възможно
връчването да се извърши на територията
на страната или когато подобно връчване би
довело до прекомерни трудности.
(5) На лицата, намиращи се на територията
на друга държава – членка на Европейския
съюз, може да се връчват актове и документи
и чрез изпращане на писмо с обратна разписка
или по електронен път.“
§ 19. Създава се нов чл. 143н:
„Искане за връчване от запитващ орган на друга
държава – членка на Европейския съюз
Чл. 143н. (1) По искане за връчване на
запитващ орган на друга държава – членка
на Европейския съюз, органите по приходите
връчват по реда, предвиден в този кодекс,
актове и документи, издадени от административни органи на другата държава членка,
свързани с прилагането на законодателството
є в областта на данъците по чл. 143б.
(2) Местният запитан орган незабавно
у ведом ява запи т ващ и я орган на д ру гата
държава – членка на Европейския съюз, за
датата на връчване на акта или на документа
по ал. 1 на адресата.“
§ 20. Създава се нов чл. 143о:
„Обратна информация
Чл. 143о. (1) Когато е предоставил информация по реда на чл. 143е и 143и, изпълнителният директор на Националната агенция за
приходите може да поиска от компетентния
орган на другата държава – членка на Европейския съюз, да изпрати обратна информация
относно установяването на задължения за
данъци по чл. 143б в резултат на получената
информация.
(2) При отправено от компетентен орган
на друга държава – членка на Европейския
съюз, искане за обратна информация във
връзка с осъществен обмен при поискване или
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спонтанен обмен изпълнителният директор на
Националната агенция за приходите изпраща информацията във възможно най-кратък
срок, но не по-късно от три месеца от датата,
на която му е станал известен резултатът от
използването на тази информация. Обратната информация се изпраща при спазване на
изискванията за опазване на данъчно-осигурителна информация.
(3) При автоматичен обмен на информация
изпълнителният директор на Националната
агенция за приходите изпраща обратна информация на държавите – членки на Европейския
съюз, веднъж годишно и в съответствие с двустранно договорените практически правила.
Информацията се изпраща във формата и по
реда на чл. 143д, ал. 2.“
§ 21. Създава се нов чл. 143п:
„Поверителност и разкриване на информацията.
Оценка
Чл. 143п. (1) Информацията, изпратена от
компетентния орган на друга държава – членка на Европейския съюз, и съдържаща конкретни индивидуализиращи данни за лица
и субекти съгласно чл. 72, ал. 1, се смята
за данъчна и осигурителна информация по
смисъла на този кодекс.
(2) Информацията по ал. 1 може да бъде
използвана:
1. за целите на установяване на задължения
за данъци по чл. 143б;
2. за целите на установяването и събирането на задължителни осигурителни вноски,
както и на други публични вземания по
чл. 269а, ал. 1;
3. в хода на административни и съдебни производства във връзка с налагане на наказания
за нарушаване на данъчното законодателство;
4. за дру ги цели, извън посочените в
т. 1 – 3 – когато компетентният орган на
държавата – членка на Европейския съюз,
предоставил информацията, е разрешил това и
при условие че в тази държава членка информацията може да се използва за подобни цели.
(3) С разрешение на компетентния орган,
предоставил информацията, тя може да бъде
препратена на компетентния орган на трета
държава – членка на Европейския съюз, за
целите, посочени в ал. 2. Смята се, че е налице разрешение на компетентния орган на
държавата – членка на Европейския съюз,
предоставил информацията, ако в срок 10
работни дни от получаване на молбата той
не се противопостави на препращането.
(4) Изпълнителният директор на Националната агенция за приходите може да разреши
предоставената от него информация на компетентния орган на една държава – членка
на Европейския съюз, да бъде препратена
на компетентния орган на трета държава
членка. Той може да се противопостави на
предоставянето на информацията на третата
държава членка в срок 10 работни дни от по-
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лучаване на молбата от държавата – членка на
Европейския съюз, която желае да препрати
информацията.
(5) Информацията по ал. 1 може да бъде
използвана като доказателство при условията
и по реда на този кодекс.
(6) Достъп до информацията по ал. 1 могат
да имат лица, оправомощени от Органа за акредитиране по сигурността към Европейската
комисия, само когато това е необходимо за
наблюдението, поддръжката и развитието на
мрежата CCN.
(7) Изпълнителният директор на Националната агенция за приходите предоставя
на Европейската комисия информацията,
необходима за оценка на ефективността на
административното сътрудничество при борбата с укриването на данъци и избягването на
данъчно облагане, годишна оценка на ефективността на автоматичния обмен на информация, както и информация за постигнатите
практически резултати. Годишната оценка на
ефективността на автоматичния обмен на информация се предоставя при условията и във
формата, приети от Европейската комисия.
(8) Обменът на информация по този раздел
се извършва при спазване на Закона за защита
на личните данни.“
§ 22. Създава се нов чл. 143р:
„Ограничения за предоставяне на информация
Чл. 143р. (1) Местният запитан орган не е
длъжен да предостави информация по реда
на този раздел, когато:
1. има данни, че компетентният орган на
другата държава – членка на Европейския
съюз, не е изчерпал обичайните средства за
получаване на исканата информация в собствената си държава;
2. и нформа ц и я та разк ри ва т ърг овск а,
производствена или професионална тайна,
или търговски процес или разкриването є би
противоречало на обществения ред;
3. разкриването или събирането є противоречи на българското законодателство;
4. компетентният орган на другата държава – членка на Европейския съюз, не може да
предостави при условия на взаимност подобна
информация.
(2) Отказът на местния запитан орган за
предоставяне на информация се мотивира, като
се посочва и съответното основание по ал. 1.
(3) Алинея 1 не може да се смята като основание за отказ от местния запитан орган да
предостави информация само поради това, че
информацията се съхранява от банка, друга
финансова институция, пълномощник или
лице, което действа като представител или
довереник, или поради това, че е свързана с
участие в определено дружество.
(4) При постъпило искане за информация
местният запитан орган не може да откаже
предоставянето є на основание ал. 1, т. 2, 3
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и 4 поради това, че запитаният орган няма
интерес от тази информация за установяване
на данъци.“
§ 23. Създава се нов чл. 143с:
„Сътрудничество
Чл. 143с. (1) Когато по силата на международен договор с трета държава се предоставя
по-широко сътрудничество в областта на
обмена на информация, то не може да бъде
отказано на държава – членка на Европейския
съюз, която е заявила, че желае да установи
такова сътрудничество.
(2) В случай че получена от трета държава информация може да бъде необходима за
установяването или събирането на данъци по
чл. 143б в държава – членка на Европейския
съюз, тази информация може да бъде предоставена по реда на този раздел с разрешение
на държавата – източник на информацията.
(3) В случай че получена от държава – членка на Европейския съюз, по реда на административното сътрудничество информация
може да бъде полезна за трета държава,
информацията може да бъде предоставена на
третата държава при следните условия:
1. когато е налице съгласие на компетентния орган на държавата – източник на
информация;
2. когато третата държава се е ангажирала
да съдейства за събиране на доказателства за
трансакции с необичаен или незаконен характер, които противоречат или биха довели до
нарушаване на данъчното законодателство.“
§ 24. Досегашният чл. 143м става чл. 143т
и в него в ал. 1, т. 2 думите „чл. 143р“ се
заменят с „чл. 143ц“.
§ 25. Досегашните чл. 143н, 143о, 143п и 143р
стават съответно чл. 143у, 143ф, 143х и 143ц.
§ 26. Досегашният чл. 143с става чл. 143ч
и в него в ал. 1 думите „чл. 143р“ се заменят
с „чл. 143ц“.
§ 27. Досегашният чл. 143т става чл. 143ш
и в него се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „чл. 143н и 143с“ се заменят с „чл. 143у и 143ч“ и думите „чл. 143р“
се заменят с „чл. 143ц“.
2. В ал. 2 думите „чл. 143г и 143л“ се заменят с „чл. 143з и 143п“.
§ 28. Досегашният чл. 143у става чл. 143щ.
§ 29. В чл. 183, ал. 5, т. 3 думите „Закона за
акцизите“ се заменят със „Закона за акцизите
и данъчните складове“.
§ 30. В чл. 278а навсякъде думите „чл. 143н“
се заменят с „чл. 143у“ и думите „чл. 143с“ се
заменят с „чл. 143ч“.
§ 31. В допълнителните разпоредби се
правят следните изменения и допълнения:
1. В § 1:
а) точка 12 се отменя;
б) в т. 13, буква „г“ думите „чл. 143р“ се
заменят с „чл. 143ц“;
в) в т. 16, буква „в“ навсякъде думите
„чл. 143р“ се заменят с „чл. 143ц“;
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г) точки 18 и 19 се изменят така:
„18. „Местен запитващ орган“:
а) по смисъла на дял втори, глава шестнадесета, раздел V, освен ако е предвидено друго,
е длъжностно лице или звено в структурата
на Националната агенция за приходите, определено от компетентния орган по чл. 143в да
отправя искане за предоставяне на информация
или за връчване до друга държава – членка
на Европейския съюз;
б) по смисъла на дял четвърти, глава
двадесет и седма „а“, освен ако е предвидено
друго, е централно звено за връзка при Националната агенция за приходите, съответно
звено за връзка или отдел за връзка, определени от компетентния орган по чл. 269б да
отправят искане за взаимна помощ до друга
държава – членка на Европейския съюз, при
събиране на публични вземания.
19. „Местен запитан орган“:
а) по смисъла на дял втори, глава шестнадесета, раздел V, освен ако е предвидено
друго, е длъжностно лице или звено в структурата на Националната агенция за приходите, определено от компетентния орган по
чл. 143в да получава искане за предоставяне
на информация или за връчване от друга
държава – членка на Европейския съюз;
б) по смисъла на дял четвърти, глава
двадесет и седма „а“, освен ако е предвидено
друго, е централно звено за връзка при Националната агенция за приходите, съответно
звено за връзка или отдел за връзка, определени от компетентния орган по чл. 269б да
получават искане за взаимна помощ от друга
държава – членка на Европейския съюз.“;
д) в т. 20 след думите „по смисъла на“
се добавя „дял втори, глава шестнадесета,
раздел V и“;
е) в т. 22 в текста преди буква „а“ след
думите „по смисъла на“ се добавя „дял втори,
глава шестнадесета, раздел V и“, а след думите
„в обхвата на“ се добавя „чл. 143б или“;
ж) създават се т. 24 и 25:
„24. „Налична информация“ по смисъла
на чл. 143з е информацията относно данъците
по чл. 143б, с която Националната агенция
за приходите разполага и която в съответствие с процедурите за нейното събиране и
обработване може да бъде възпроизведена в
стандартизиран електронен формат.
25. „Трета държава“ е държава, която не е
член на Европейския съюз.“
2. В § 2б накрая се поставя запетая и се
добавя „както и на Директива 2011/16/ЕС на
Съвета от 15 февруари 2011 г. относно административното сътрудничество в областта на
данъчното облагане и за отмяна на Директива
77/799/ЕИО (ОВ, L 64/1 от 11 март 2011 г.)“.
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Преходни и заключителни разпоредби
§ 32. Информацията по чл. 143з се предоставя на компетентните органи на държавите – членки на Европейския съюз, считано
от 1 януари 2015 г., за данъчни периоди,
възникнали след 1 януари 2014 г. В срок до
1 януари 2014 г. изпълнителният директор на
Националната агенция за приходите уведомява
Европейската комисия за видовете доходи по
чл. 143з, ал. 1, за които има налична информация, като уведомява за всяко изменение
на тези данни.
§ 33. Изпълнителният директор на Националната агенция за приходите може да откаже
предоставянето на информация независимо
от чл. 143р, ал. 3, когато се отнася за данъчни
периоди преди 1 януари 2011 г. и съществува
основание за отказ да се предостави тази
информация по досегашния ред.
§ 34. (1) Незавършените към деня на влизането в сила на този закон производства по
осъществяване на взаимна помощ и обмен на
информация с държавите – членки на Европейския съюз, в областта на данъците върху
доходите, имуществото и застрахователните
премии се довършват по реда на този закон.
В тези случаи сроковете, предвидени в глава
шестнадесета, раздел V, започват да текат от
влизането в сила на този закон.
(2) Извършените процесуални действия
по осъществяване на взаимната помощ по
незавършените към датата на влизане в сила
на този закон производства запазват своето
действие.
§ 35. (1) Всички образувани и висящи
ревизионни производства към деня на влизането в сила на този закон се довършват по
досегашния ред.
(2) В 30-дневен срок от влизането в сила
на този закон лицата, страни в производствата, спрени по реда на чл. 34, ал. 1, могат да
обжалват заповедта за спиране на производството по реда на чл. 34, ал. 5.
(3) Разпоредбата на чл. 34, ал. 8 се прилага
и спрямо висящите спрени ревизионни производства, като срокът на спирането започва
да тече от деня на влизането в сила на този
закон.
§ 36. Законът влиза в сила от 1 януари
2013 г. с изключение на:
1. параграф 1, който влиза в сила от деня
на обнародването на закона в „Държавен
вестник“, и
2. параграф 14 относно чл. 143з, ал. 5, който
влиза в сила от 1 януари 2016 г.
Законът е приет от 41-ото Народно събрание на 11 октомври 2012 г. и е подпечатан с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
9586
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УКАЗ № 354
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“
Законът за изменение на Закона за администрацията, приет от ХLI Народно събрание
на 11 октомври 2012 г.
Издаден в София на 17 октомври 2012 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Диана Ковачева

ЗАКОН

за изменение на Закона за администрацията
(обн., ДВ, бр. 130 от 1998 г.; Решение № 2
на Конституционния съд от 1999 г. – бр. 8
от 1999 г.; изм., бр. 67 от 1999 г., бр. 64 и 81
от 2000 г., бр. 99 от 2001 г.; попр., бр. 101 от
2001 г.; изм., бр. 95 от 2003 г., бр. 19 от 2005 г.,
бр. 24, 30, 69 и 102 от 2006 г., бр. 46 и 78 от
2007 г., бр. 43 и 94 от 2008 г., бр. 35 и 42 от
2009 г., бр. 24 и 97 от 2010 г., бр. 69 от 2011 г.
и бр. 15 от 2012 г.)
§ 1. В чл. 19 ал. 7 се изменя така:
„(7) Министър-председателят, заместник
министър-председателите и министрите, когато
по силата на закон или акт на Министерския
съвет участват в съвети, комитети, комисии,
органи на управление или контрол на фондове,
сметки и други, не получават възнаграждение.
Заместник-министрите, посочените в чл. 19,
ал. 4 еднолични органи и техните заместници
и членове на колегиални органи, областните
управители и заместник областните управители могат да участват като представители на
държавата или общината в съвети, комитети,
одитни комитети, комисии, работни групи,
органи на управление или контрол на търговските дружества с държавно или общинско
участие в капитала, органи на управление
или контрол на фондове, сметки и други,
които не са юридически лица, или органи на
управление и контрол на юридическите лица,
създадени със закон или вътрешноведомствен
акт, за което не получават възнаграждение.“
Заключителни разпоредби
§ 2. В Закона за държавния служител (обн.,
ДВ, бр. 67 от 1999 г.; изм., бр. 1 от 2000 г.,
бр. 25, 99 и 110 от 2001 г., бр. 45 от 2002 г.,
бр. 95 от 2003 г., бр. 70 от 2004 г., бр. 19 от
2005 г., бр. 24, 30 и 102 от 2006 г., бр. 59 и 64
от 2007 г., бр. 43, 94 и 108 от 2008 г., бр. 35,
42, 74 и 103 от 2009 г., бр. 15, 46, 58 и 77 от
2010 г.; Решение № 12 на Конституционния
съд от 2010 г. – бр. 91 от 2010 г.; изм., бр. 97
от 2010 г., бр. 1, 18 и 100 от 2011 г. и бр. 15,
20 и 38 от 2012 г.) в чл. 7, ал. 3 след думите
„създадени със закон“ се добавя „в съвети, комитети, одитни комитети, комисии,
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работни или експертни групи, органи на
управление или контрол на фондове, сметки
и други, които не са юридически лица“ и се
поставя запетая.
§ 3. В Кодекса на труда (обн., ДВ, бр. 26
и 27 от 1986 г.; изм., бр. 6 от 1988 г., бр. 21,
30 и 94 от 1990 г., бр. 27, 32 и 104 от 1991 г.,
бр. 23, 26, 88 и 100 от 1992 г.; Решение № 12
на Конституционния съд от 1995 г. – бр. 69 от
1995 г.; изм., бр. 87 от 1995 г., бр. 2, 12 и 28
от 1996 г., бр. 124 от 1997 г., бр. 22 от 1998 г.;
Решение № 11 на Конституционния съд от
1998 г. – бр. 52 от 1998 г.; изм., бр. 56, 83, 108 и
133 от 1998 г., бр. 51, 67 и 110 от 1999 г., бр. 25
от 2001 г., бр. 1, 105 и 120 от 2002 г., бр. 18,
86 и 95 от 2003 г., бр. 52 от 2004 г., бр. 19, 27,
46, 76, 83 и 105 от 2005 г., бр. 24, 30, 48, 57,
68, 75, 102 и 105 от 2006 г., бр. 40, 46, 59, 64 и
104 от 2007 г., бр. 43, 94, 108 и 109 от 2008 г.,
бр. 35, 41 и 103 от 2009 г., бр. 15, 46, 58 и 77
от 2010 г.; Решение № 12 на Конституционния
съд от 2010 г. – бр. 91 от 2010 г.; изм., бр. 100
и 101 от 2010 г., бр. 18, 33, 61 и 82 от 2011 г.,
бр. 7, 15, 20 и 38 от 2012 г.; Решение № 7 на
Конституционния съд от 2012 г. – бр. 49 от
2012 г.; изм., бр. 77 от 2012 г.) в чл. 107а, ал. 2
след думите „създадени със закон“ се добавя
„в съвети, комитети, одитни комитети, комисии, работни или експертни групи, органи на
управление или контрол на фондове, сметки
и други, които не са юридически лица“ и се
поставя запетая.
§ 4. В Закона за филмовата индустрия
(обн., ДВ, бр. 105 от 2003 г.; изм., бр. 28, 94 и
105 от 2005 г., бр. 30, 34 и 80 от 2006 г., бр. 53
и 98 от 2007 г., бр. 42 и 74 от 2009 г., бр. 99
от 2010 г.; Решение № 1 на Конституционния
съд от 2011 г. – бр. 31 от 2011 г.) в чл. 8, ал. 2
накрая се поставя запетая и се добавя „освен
ако в закон е предвидено друго“.
§ 5. В Закона за концесиите (обн., ДВ,
бр. 36 от 2006 г.; изм., бр. 53, 65 и 105 от
2006 г., бр. 41, 59 и 109 от 2007 г., бр. 50, 67
и 102 от 2008 г., бр. 47, 99 и 103 от 2009 г.,
бр. 52 и 54 от 2010 г., бр. 50 и 73 от 2011 г. и
бр. 45 от 2012 г.) в чл. 48, ал. 5 накрая се поставя запетая и се добавя „освен ако в закон
е предвидено друго“.
§ 6. В Закона за съхранение на въглероден диоксид в земните недра (ДВ, бр. 14 от
2012 г.) в чл. 33 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 накрая се поставя запетая и се
добавя „освен ако в закон е предвидено друго“.
2. В ал. 2 думите „на членовете на комисията, както и на привлечените към нея
консултанти“ се заменят с „по ал. 1“.
§ 7. В Закона за обществените поръчки
(обн., ДВ, бр. 28 от 2004 г.; изм., бр. 53 от
2004 г., бр. 31, 34 и 105 от 2005 г., бр. 18, 33,
37 и 79 от 2006 г., бр. 59 от 2007 г., бр. 94, 98
и 102 от 2008 г., бр. 24 и 82 от 2009 г., бр. 52,
54, 97, 98 и 99 от 2010 г., бр. 19, 43, 73 и 93 от
2011 г. и бр. 33 и 38 от 2012 г.) в чл. 34 ал. 7
се изменя така:
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„(7) Всички разходи, свързани с дейността
на комисията, са за сметка на възложителя.
За участие в работата на комисията членовете є получават определено със заповедта за
назначаване на комисията възнаграждение,
освен ако в закон е предвидено друго.“
§ 8. В Закона за националната стандартизация (обн., ДВ, бр. 88 от 2005 г.; изм., бр. 42 от
2009 г. и бр. 97 от 2010 г.) се правят следните
допълнения:
1. В чл. 19 накрая се поставя запетая и се
добавя „освен ако в закон е предвидено друго“.
2. В чл. 26 накрая се поставя запетая и се
добавя „освен ако в закон е предвидено друго“.
§ 9. В Закона за борба срещу противообщес т вен и т е п роя ви на ма лоле т н и т е и
непълнолетните (обн., Изв., бр. 13 от 1958 г.;
изм., бр. 11 от 1961 г., ДВ, бр. 35 от 1966 г.,
бр. 30 от 1969 г., бр. 89 от 1974 г., бр. 53 от
1975 г.; попр., бр. 55 от 1975 г.; изм., бр. 63
от 1976 г., бр. 36 от 1979 г., бр. 75 от 1988 г.,
бр. 110 от 1996 г., бр. 3 от 1997 г., бр. 69 от
1999 г., бр. 66 и 96 от 2004 г., бр. 28, 94 и 103
от 2005 г., бр. 25, 47 и 74 от 2009 г. и бр. 50
от 2010 г.) в чл. 6, ал. 5 накрая се поставя
запетая и се добавя „освен ако в закон е
предвидено друго“.
§ 10. В Закона за правната помощ (обн.,
ДВ, бр. 79 от 2005 г.; изм., бр. 105 от 2005 г.,
бр. 17 и 30 от 2006 г., бр. 42 от 2009 г., бр. 32,
97 и 99 от 2010 г. и бр. 9, 82 и 99 от 2011 г.) в
чл. 16 накрая се поставя запетая и се добавя
„освен ако в закон е предвидено друго“.
§ 11. В Закона за ветеринарномедицинската дейност (обн., ДВ, бр. 87 от 2005 г.;
изм., бр. 30, 31, 55 и 88 от 2006 г., бр. 51
и 84 от 2007 г., бр. 13, 36 и 100 от 2008 г.,
бр. 27, 35, 74, 95 и 102 от 2009 г., бр. 25 и 41
от 2010 г., бр. 8 и 92 от 2011 г. и бр. 77 от
2012 г.) в чл. 286, ал. 2 думите „размера на
възнаграждението на членовете им“ се заличават и се създава изречение второ: „Със
заповедта се определя и възнаграждението на
членовете на комисиите, освен ако в закон
е предвидено друго.“
§ 12. В Закона за хазарта (обн., ДВ, бр. 26
от 2012 г.; изм., бр. 54 от 2012 г.) в чл. 23, ал. 5
в началото се добавя „Освен ако в закон е
предвидено друго“.
§ 13. В Закона за насърчаване на научните
изследвания (обн., ДВ, бр. 92 от 2003 г.; изм.,
бр. 36 от 2008 г., бр. 74 и 82 от 2009 г., бр. 83
от 2010 г. и бр. 99 от 2011 г.) в чл. 10, ал. 6,
изречение първо накрая се поставя запетая
и се добавя „освен ако в закон е предвидено
друго“.
§ 14. В Закона за експортното застраховане
(обн., ДВ, бр. 61 от 1998 г.; изм., бр. 112 от
2001 г., бр. 92 от 2004 г., бр. 103 от 2005 г.,
бр. 41 от 2007 г., бр. 36 от 2008 г. и бр. 82 от
2009 г.) се правят следните изменения:
1. В чл. 11, ал. 4 думите „и определя тяхното възнаграждение“ се заличават.
2. В чл. 14, ал. 5 т. 5 се отменя.
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§ 15. В Семейния кодекс (обн., ДВ, бр. 47
от 2009 г.; изм., бр. 74 и 82 от 2009 г. и бр. 98
и 100 от 2010 г.) се правят следните изменения
и допълнения:
1. В чл. 94, ал. 7 думите „председателят и“
се заличават и накрая се поставя запетая и се
добавя „освен ако в закон е предвидено друго“.
2. В чл. 114, ал. 6 думите „председателят
и“ се заличават и накрая се поставя запетая
и се добавя „освен ако в закон е предвидено
друго“.
§ 16. Министерският съвет и министрите
привеждат приетите, съответно издадените
от тях подзаконови нормативни актове в съответствие с този закон в едномесечен срок
от влизането му в сила.
Законът е приет от 41-ото Народно събрание на 11 октомври 2012 г. и е подпечатан с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
9584

УКАЗ № 355
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“
Законът за изменение и допълнение на Закона
за устройство на територията, приет от ХLI
Народно събрание на 11 октомври 2012 г.
Издаден в София на 17 октомври 2012 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Диана Ковачева

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията (обн., ДВ, бр. 1 от
2001 г.; изм., бр. 41 и 111 от 2001 г., бр. 43 от
2002 г., бр. 20, 65 и 107 от 2003 г., бр. 36 и 65
от 2004 г., бр. 28, 76, 77, 88, 94, 95, 103 и 105
от 2005 г., бр. 29, 30, 34, 37, 65, 76, 79, 80, 82,
106 и 108 от 2006 г., бр. 41, 53 и 61 от 2007 г.,
бр. 33, 43, 54, 69, 98 и 102 от 2008 г., бр. 6, 17,
19, 80, 92 и 93 от 2009 г., бр. 15, 41, 50, 54 и 87
от 2010 г., бр. 19, 35, 54 и 80 от 2011 г., бр. 29,
32, 38, 45, 47, 53 и 77 от 2012 г.)
§ 1. В чл. 7 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея
думите „устройствените схеми и планове“ се
заменят с „концепциите и схемите за пространствено развитие и общите устройствени
планове“.
2. Създава се ал. 2:
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„(2) Територии с предназначение земеделски, горски или урбанизирани територии могат
да бъдат едновременно и с предназначение
защитени територии, определени със закон.“
§ 2. В чл. 9 ал. 3 се отменя.
§ 3. В чл. 10 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „устройствени схеми и
планове“ се заменят с „концепции и схеми
за пространствено развитие и устройствени
планове“.
2. В ал. 2, изречение второ думите „устройствени схеми и планове“ се заменят с „концепции и схеми за пространствено развитие
и устройствени планове“.
3. В ал. 3 думите „по реда на този закон,
с устройствени схеми и планове“ се заменят
със „с концепции и схеми за пространствено
развитие и с устройствени планове“.
§ 4. В чл. 13 се правят следните изменения:
1. Алинеи 3 и 4 се изменят така:
„(3) Специфичните правила и нормативи по
ал. 2 се приемат от Националния експертен
съвет по предложение на органа, компетентен да одобри плана. Решенията на съвета се
утвърждават от министъра на регионалното
развитие и благоустройството. Специфичните
правила и нормативи се одобряват от компетентния орган едновременно с одобряването
на плана и са неразделна част от него.
(4) Специфичните правила и нормативи
за устройство на територии, върху които се
предвижда изграждане на специални обекти, свързани с отбраната и сигурността на
страната, се приемат от специализираните
експертни съвети по чл. 3, ал. 3, одобряват
се едновременно с устройствения план по
реда на чл. 129 и са неразделна част от него.“
2. Алинея 6 се изменя така:
„(6) За защитени територии за опазване на
културното наследство специфични правила
и нормативи към устройствените планове
или към техните изменения се изработват,
ако при съгласуването на заданието за проектиране на устройствен план по реда на
чл. 125, ал. 6 министърът на културата е определил задължителни изисквания относно
обемно-пространственото, архитектурното
и стиловото изграждане на предвиденото с
плана застрояване за отделни територии, за
група имоти или за отделен имот, попадащи
в границите на единични или на групови недвижими културни ценности или в техните
охранителни зони, които налагат допускане
на отклонения от правилата и нормативите,
установени с наредбата по ал. 1.“
§ 5. В чл. 14, ал. 5 накра я се поставя
запетая и се добавя „когато подробният устройствен план е приложен по отношение на
регулацията“.
§ 6. В чл. 21, ал. 5 думите „при съгласие“
се заменят с „при наличие на нотариално
заверено писмено съгласие“.
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§ 7. В ч л. 22, а л. 4 навсяк ъде д у ми те
„режим на“ се заличават, а думите „чл. 121,
ал. 1“ се заменят с „чл. 127, ал. 1“.
§ 8. В чл. 31 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 5 се изменя така:
„(5) Нормативите за разстояния до страничните граници на урегулираните поземлени
имоти по ал. 1 и 2 се прилагат за сгради с
дълбочина до 16 м. За частта от сградата с
по-голяма дълбочина към разстоянията до
страничните граници на урегулираните поземлени имоти по ал. 1 и 2 се добавя 30 на сто от
увеличената дълбочина над 16 м. В урегулиран
имот с лице към две улици разстоянията за
дълбочината над 16 м се увеличават, докато
достигнат стойност с 2 м по-голяма от норматива за разстояние до странична граница
по ал. 1 и 2.“
2. Създава се ал. 6:
„(6) Разстоянието между застрояването в
поземлен имот и границата на морски плаж
е по-голямо или равно на височината на застрояването.“
§ 9. В чл. 36 ал. 4 се изменя така:
„(4) В случаите по ал. 1 – 3 по-големи отклонения от установените в тях за квартали
и улици с предимно застроени урегулирани
поземлени имоти (50 на сто и повече) могат
да се допускат по предложение на кмета на
общината с решение на общинския съвет,
прието с мнозинство не по-малко от две трети
от общия брой на съветниците.“
§ 10. В чл. 38 се правят следните допълнения:
1. В ал. 1 след думата „гаражи“ се добавя
„или места за паркиране“.
2. Създава се ал. 9:
„(9) Не се допуска преустройство и промяна
на предназначението на обекти по ал. 1 – 5,
ако за новите обекти не могат да се осигурят
необходимите гаражи или места за паркиране
в съответния поземлен имот.“
§ 11. В чл. 43 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 и 2 думите „места за гариране
и/или паркиране“ се заменят с „гаражи и
места за паркиране“.
2. Алинея 3 се отменя.
§ 12. В чл. 48 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 4 след думите „се допуска“ се
поставя запетая, а думите „при спазване на
изискванията на ал. 3, изречение второ“ се
заменят с „ако разстоянието от оградата до
жилище в първия етаж на сграда в съседния
урегулиран поземлен имот е по-голямо или
равно на височината на плътната част на
оградата“ и се поставя запетая.
2. Създава се ал. 10:
„(10) Строителните книжа на огради на
специалните обекти, свързани с отбраната и
сигурността на страната, са неразделна част
от строителните книжа на обектите. Инвестиционните проекти на огради в урбанизирани
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територии, извън тези по чл. 147, ал. 1, т. 7,
преди одобряването им по чл. 145, ал. 2 се
съгласуват с главния архитект на общината.“
§ 13. В чл. 49 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2 след думата „застрояване“ текстът
докрая се заличава.
2. В ал. 3, изречение първо след думите
„ал. 1“ се добавя „и 2“, а след думите „при
условие, че“ се добавя „не е наложена строителна забрана или“.
§ 14. В чл. 56 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 след думата „маси“ се добавя
„зарядни колонки за електрически превозни
средства“ и се поставя запетая.
2. Създава се нова ал. 3:
„(3) Обектите по ал. 1 могат да се свързват
с временни връзки към мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура,
когато това е необходимо за нормалното им
функциониране.“
3. В ал. 4 думите „ал. 5“ се заменят с „ал. 6“.
§ 15. В чл. 57 се правят следните изменения:
1. В ал. 4, изречение второ думите „правилника по чл. 49, ал. 1 от Закона за собствеността“ се заменят със „Закона за управление
на етажната собственост“.
2. В ал. 5 думите „ал. 5“ се заменят с „ал. 6“.
§ 16. В чл. 59, ал. 1 думите „ако такъв е
разработен“ се заличават, а накрая се добавя
„освен в случаите по чл. 109, ал. 2 и 3“.
§ 17. В чл. 62 ал. 8 се изменя така:
„(8) Мемориални места и обекти (паметници, паметни плочи, монументално-декоративни структури и елементи и други), свързани
с исторически събития и/или личности, се
разрешават по реда на този закон след решение на общинския съвет и съгласуване с Министерството на културата. За мемориалните
места и обекти със статут на единични или
групови недвижими културни ценности и за
строежите в техните граници и охранителни
зони се прилагат изискванията на Закона за
културното наследство. Ремонтни, консервационни, реставрационни и други дейности върху
военни паметници, както и изграждането на
нови се извършват при условията и по реда
на Закона за военните паметници.“
§ 18. В чл. 62а, ал. 3 в текста преди т. 1
думите „чл. 121, ал. 1“ се заменят с „чл. 127,
ал. 1“.
§ 19. В чл. 64 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 се създават т. 6 – 8:
„6. електронните съобщителни мрежи и
съоръжения;
7. брегоукрепителните, брегозащитните и
геозащитните строежи;
8. съоръженията и инсталациите за третиране на отпадъци.“
2. Алинея 2 се изменя така:
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„(2) Елементите на техническата инфраструктура се предвиждат с устройствени планове. Неразделна част от общите и подробните
устройствени планове са план-схемите на
елементите на техническата инфраструктура.“
3. Създава се ал. 5:
„(5) Когато във връзка с ново строителство
е необходимо да се измени положението или
устройството на заварени строежи – подземни
и надземни мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура, съответните работи
се извършват от възложителя на новото строителство за негова сметка след одобряване
на необходимите проекти, съгласу вани с
експлоатационните дружества, чиито мрежи
и съоръжения са засегнати, и след издаване
на разрешение за строеж.“
§ 20. В чл. 72, ал. 2 накрая се добавя „и
собствениците на засегнатите поземлени
имоти“.
§ 21. В чл. 75, ал. 1 думите „специализираните устройствени схеми“ и запетаята след
тях се заличават.
§ 22. В чл. 81 се създава нова ал. 4:
„(4) Отчуждаванията за прокарване на нова
задънена улица в урегулирана територия по
искане на собственици на поземлени имоти
са за тяхна сметка.“
§ 23. В чл. 84, ал. 1 накрая се добавя „при
спазване изискването на чл. 125а от Закона
за водите“.
§ 24. В чл. 87, ал. 1 думите „в индивидуални
съоръжения за отвеждане и пречистване на
водите (водоплътни изгребни ями)“ се заменят
с „във водоплътни изгребни ями“.
§ 25. В чл. 90, ал. 4 след думата „сгради“ се
поставя запетая, а думите „по реда на Закона
за енергетиката и енергийната ефективност“
се заменят с „като присъединяването се извършва по реда на Закона за енергетиката“.
§ 26. В глава четвърта наименованието на
раздел VІІ се изменя така: „Мониторинг и
противодействие на свлачищните, ерозионните
и абразионните процеси“.
§ 27. Член 95 се изменя така:
„Чл. 95. (1) Дейностите по регистрирането и мониторинга на свлачищните райони
на територията на Република България, в
т.ч. абразионните и ерозионните процеси по
Черноморското и Дунавското крайбрежие,
като превантивни мерки за предотвратяване
на аварии и щети се осъществяват от Министерството на регионалното развитие и
благоустройството чрез държавните дружества
за геозащита.
(2) Министерството на регионалното развитие и благоустройството поддържа регистър
на свлачищните райони и на районите с абразионни и ерозионни процеси чрез държавните
дружества за геозащита.
(3) Мониторингът по ал. 1 се осъществява
чрез наблюдение, анализи и оценка на резултатите от извършени подробни инженерно-геоложки, хидрогеоложки и хидроложки проуч-
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вания, инженерно-геодезически измервания и
наблюдения на изградени стационарни реперни
мрежи и контролно-измервателни системи.
Данните от извършения мониторинг, в т.ч. на
територии с изпълнени геозащитни мерки и
дейности за стабилизиране на свлачищата, се
предоставят на съответните държавни дружес
тва за геозащита за отразяване в регистъра
по ал. 2.
(4) Условията и редът за вписване и поддържане на регистъра по ал. 2, както и за
извършване на дейностите по ал. 3 се определят с наредба на министъра на регионалното
развитие и благоустройството.
(5) Координацията между отделните ведомства за ограничаване на свлачищата на
територията на Република България, в т.ч.
абразионни те и ерозионни те п роцеси по
Черноморското и Дунавското крайбрежие, и
за предотвратяване на аварии и щети се осъществява от Министерството на регионалното
развитие и благоустройството.“
§ 28. Член 96 се изменя така:
„Чл. 96. (1) Геозащитните мерки и дейности
за ограничаване на свлачищата, ерозионните
и абразионните процеси и за предотвратяване на аварии и щети се осъществяват от
Министерството на регионалното развитие и
благоустройството.
(2) Изискванията към геозащитните мерки и дейности, техническите изисквания за
проектиране, изпълнение, експлоатация и
поддържане на геозащитни строежи, сгради и
съоръжения в свлачищните райони се определят с наредба на министъра на регионалното
развитие и благоустройството.
(3) В райони, вписани в регистъра по чл. 95,
ал. 2, геозащитни мерки и дейности се разрешават по реда на този закон след приемане
на инженерно-геоложките и хидрогеоложките
проучвания за общата и локалната устойчивост на територията от специализиран състав
на съответния експертен съвет към органа,
компетентен да одобри плана, и предварително
разрешение от министъра на регионалното
развитие и благоустройството, издадено в
едномесечен срок от постъпване на искането
за издаването му.
(4) Строителство на сгради и съоръжения,
предвидени с подробен устройствен план,
приет от съответния експертен съвет, в райони, вписани в регистъра по чл. 95, ал. 2,
в т.ч. в райони, за които е наложена строителна забрана във връзка с извършване на
геозащитни мероприятия, се разрешава при
условията на ал. 3 само след осъществяване
на геозащитните мерки и дейности, отчитане
на положителен ефект от изпълнението им и
предварително разрешение на министъра на
регионалното развитие и благоустройството,
издадено в едномесечен срок от постъпване
на искането за издаването му.

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 3

(5) Ефектът от изпълнението на геозащитните мерки и дейности по ал. 4 се отчита чрез
мониторинг по чл. 95, ал. 3.“
§ 29. В чл. 98б, ал. 1 думите „Закона за
енергетиката и енергийната ефективност“ се
заменят със „Закона за енергетиката“.
§ 30. Наименованието на глава пета се
изменя така: „Концепции и схеми за пространствено развитие“.
§ 31. Член 99 се изменя така:
„Чл. 99. Концепциите и схемите за пространствено развитие определят целите на
държавната политика за устройство на територията за определен период.“
§ 32. Член 100 се изменя така:
„Чл. 100. Стратегическото планиране на
прост ранственото развитие обх ваща разработването и актуализацията на система
от документи за пространствено развитие
на на ц иона л но, рег иона л но и общ и нско
ниво, определящи стратегия за интегрирано
пространствено развитие, при отчитане на
териториалния потенциал и принципите за
балансирано устойчиво развитие.“
§ 33. Член 101 се изменя така:
„Чл. 101. Системата от документи за стратегическото планиране на пространственото
развитие, обхватът и съдържанието, както и
условията и редът за възлагане, изработване,
приемане и прилагане на концепциите и схемите за пространствено развитие се определят
в Закона за регионалното развитие.“
§ 34. Член 102 се отменя.
§ 35. В чл. 103 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 4 думите „устройствените схеми и
планове“ се заменят с „концепциите и схемите
за пространствено развитие и устройствените
планове“.
2. Алинея 5 се отменя.
3. В ал. 6 се създава изречение второ: „При
необходимост се извършва и експертиза на
територията по Закона за защита при бедствия
за изследване, анализ, оценка и прогнозиране
на рисковете от бедствия, както и се определят
с басейновите дирекции местоположението и
обхватът на крайбрежните заливаеми ивици
на реките, в които не се разрешава ново строителство съгласно Закона за водите.“
§ 36. В раздел І се създава чл. 103а:
„Чл. 103а. (1) Подробните устройствени
планове, одобрени до влизането в сила на
нов общ устройствен план или на негово
изменение, запазват действието си.
(2) Проектите за подробни устройствени
планове, чието изработване е разрешено по
реда на този закон, които не са одобрени
към датата на влизане в сила на общия устройствен план или на неговото изменение,
се съобразяват с предвижданията на общия
устройствен план и с правилата и нормативите
за неговото прилагане.
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(3) С влизането в сила на новия общ устройствен план се спира действието по прилагане
на заварените подробни устройствени планове в частите, в които с общия устройствен
план се предвижда изграждането на обекти
публична общинска или публична държавна
собственост. В 6-месечен срок от влизането
в сила на общия устройствен план органите по чл. 135, ал. 1 издават предписание за
служебно изменение на заварения подробен
устройствен план по реда на чл. 134, ал. 2 във
връзка с ал. 1, т. 1.
(4) При отчуждаване за изграждане на
обектите по ал. 3 равностойното обезщетение
на собствениците и носителите на ограничени
вещни права се определя съобразно предвижданията на заварените подробни устройствени
планове.“
§ 37. В чл. 107 се създава т. 6:
„6. териториите с вероятно разпространение на предвидими природни бедствия и
необходимите превантивни мерки и начин на
устройство и защита.“
§ 38. В чл. 108, ал. 2, изречение трето думите „в обем, достатъчен за издаване на виза
по чл. 140“ се заличават.
§ 39. В чл. 109 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Подробен устройствен план за урбанизираните територии по ал. 1, т. 1 и 2 може
да се създава и когато няма общ устройствен
план, а за териториите по ал 1, т. 3 – само
за цялото землище. В случаите, когато плановете за регулация и застрояване обхващат
цялото населено място и/или землището му
или цялото селищно образувание, те изпълняват и ролята на общ устройствен план за
съответната територия.“
2. Създават се ал. 3 и 4:
„(3) Извън случаите по ал. 2, когато няма
действащ общ устройствен план, подробен
устройствен план за един поземлен имот или
за група поземлени имоти извън границите
на урбанизираните територии може да се
разработва за:
1. обекти с национално значение;
2. национални обекти по смисъла на Закона
за държавната собственост;
3. обекти с регионално значение;
4. общинск и обек ти от първостепенно
значение;
5. обекти – публична собственост;
6. обекти със сертификат за клас инвестиция по Закона за насърчаване на инвестициите;
7. обекти на техническата инфраструктура;
8. специални обекти, свързани с отбраната
и сигурността на страната;
9. обекти в райони за целенасочена подкрепа от държавата по Закона за регионалното
развитие въз основа на решение на общинския съвет;
10. недвижими културни ценности;
11. обекти по чл. 12, ал. 3.
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(4) Планът по ал. 3 се разработва в обем
и съдържание съгласно чл. 108, ал. 2 и наредбата по чл. 117.“
§ 40. В чл. 110, ал. 4 думите „режим на“
се заличават.
§ 41. В чл. 112 се правят следните допълнения:
1. В ал. 2 се създава т. 12:
„12. кварталите и поземлените имоти с
вероятно разпространение на предвидими
природни бедствия и необходимите превантивни мерки и начин на устройство и защита.“
2. Създава се нова ал. 3:
„(3) С подробните устройствени планове въз
основа на специфичните правила и нормативи по чл. 13, ал. 4 и съответните специални
нормативни актове може да се определят:
1. терени – забранени зони, непосредствено
прилежащи на поземлените имоти, предназначени за застрояване със специални обекти, свързани с отбраната и сигурността на
страната, в които е недопустимо застрояване,
ползване, престой и преминаване;
2. сервитутни зони около поземлените имоти, предназначени за застрояване със специални обекти, с които се въвеждат ограничения
за промяна на предназначението и режима на
ползване на засегнатите поземлени имоти.“
3. Създава се ал. 5:
„(5) С подробните устройствени планове
въз основа на специфичните правила и нормативи по чл. 13, ал. 6 могат да се определят
охранителни зони на единични или на групови
недвижими културни ценности, за които се
въвеждат ограничения в режимите за застрояване и ползване.“
§ 42. В чл. 114, ал. 1 се правят следните
изменения и допълнения:
1. В т. 2 думите „чл. 140 – при свободно
застрояване и при свързано застрояване в
два съседни урегулирани поземлени имота“
се заменят с „чл. 140, ал. 3 – 5“.
2. Създава се т. 3:
„3. с инвестиционния проект в съответствие
с действащия подробен устройствен план – в
останалите случаи.“
§ 43. В наименованието на глава седма
думите „схеми и“ се заличават.
§ 44. В наименованието на глава седма,
раздел І думите „схеми и“ се заличават.
§ 45. В чл. 115 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите „схеми и“ се заличават,
а след думите „специализираните карти“ се
добавя „и регистри“.
2. В ал. 2 след думата „сградите“ се добавя
„и съоръженията на техническата инфраструктура, в които има самостоятелни обекти“, а
думите „кадастъра и имотния регистър“ се
заменят с „кадастралната карта и имотния
регистър“.
3. В ал. 3 след думите „почвената покривка“
се поставя запетая и се добавя „ландшафта“,
а накрая се добавя „и регистри“.
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4. В ал. 5 думите „с допълнителни кадастрални данни“ се заменят със „със специализирани данни“.
5. В ал. 6 след думите „общинска админис
трация“ се добавя „или на други лица, имащи
право да възлагат устройствени планове“.
§ 46. В чл. 116 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 3 думите „схеми и“ се заличават.
2. Създава се ал. 4:
„(4) Министърът на отбраната, министърът
на вътрешните работи и председателят на
Държавна агенция „Национална сигурност“
предоставят данни по ал. 1 и 2 за наличие на
нови специални обекти, свързани с отбраната
и сигурността на страната, в едномесечен
срок от въвеждането им в експлоатация на
Агенцията по геодезия, картография и кадастър и на органите по чл. 3, ал. 1, чл. 4,
ал. 1 и чл. 5, ал. 1. Данните се предоставят
в необходимия обем и по реда на Закона за
защита на класифицираната информация.“
§ 47. Създава се чл. 116а:
„Чл. 116а. (1) Устройствените планове се
изработват в графичен и цифров вид.
(2) Форматът на записа в цифров вид и
точността на устройствените планове се определят с наредбата по чл. 117.“
§ 48. Член 117 се изменя така:
„Чл. 117. (1) Министърът на регионалното
развитие и благоустройството съгласувано
с министъра на околната среда и водите,
министъра на култ у рата и министъра на
здравеопазването издава наредба за обема
и съдържанието на устройствените планове.
(2) С наредбата по ал. 1 се определят и
задължителните изисквания към обема и
съдържанието на устройствените планове, с
които се предвижда изграждане на специални
обекти, свързани с отбраната и сигурността
на страната, с оглед провеждане на регламентираните в закона публични процедури
по съобщаване, съгласу ване, обществено
обсъждане и приемане съобразно Закона за
защита на класифицираната информация.“
§ 49. В глава седма раздел ІІ „Създаване,
одобряване и изменение на устройствените
схеми“ с чл. 118 – 123 се отменя.
§ 50. Член 124 се изменя така:
„Чл. 124. (1) Общинският съвет приема
решение за изработване на проект за общ
устройствен план по предложение на кмета на
общината, придружено от задание по чл. 125.
(2) Разрешение за изработване на проект за
общ устройствен план на селищно образувание
с национално значение и на общините по Закона за устройството на Черноморското крайбрежие се дава със заповед на министъра на
регионалното развитие и благоустройството.“
§ 51. Създават се чл. 124а и 124б:
„Чл. 124а. (1) Разрешение за изработване
на проект за подробен устройствен план
се дава с решение на общинския съвет по
предложение на кмета на общината. По този
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ред се разрешава и изработването на проект
за подробен устройствен план на селищно
образувание с национално значение, както
и на поземлени имоти извън границите на
урбанизираните територии.
(2) Разрешение за изработване на проект
за подробен устройствен план на част от
урбанизирана територия (с изключение на
селищните образувания с национално значение) в обхват до един квартал, а в Столичната
община и в градовете с районно деление – в
обхват до три квартала, се дава със заповед
на кмета на общината по предложение на
главния архитект.
(3) Разрешение за изработване на проект за
подробен устройствен план за изграждане на
обекти с регионално значение или разположени на територията на повече от една община
се дава със заповед на областния управител.
(4) Разрешение за изработване на проект
за подробен устройствен план за обекти с
национално значение или разположени на
територията на повече от една област се дава
със заповед на министъра на регионалното
развитие и благоустройството.
(5) Разрешение за изработване на проект за
подробен устройствен план може да се даде от
органите по ал. 1 – 4 и по искане и за сметка
от заинтересувани лица – собственици на
поземлени имоти, концесионери, лица, които
имат право да строят в чужд имот по силата
на закон, или други лица, определени в закон.
(6) Разрешение за изработване на подробни
устройствени планове за територии, върху
които се предвижда изграждане на специални
обекти, свързани с отбраната и сигурността
на страната, се дава със заповед на министъра
на отбраната, на министъра на вътрешните
работи или на председателя на Държавна
агенция „Национална сигурност“. Изработването на проекта се възлага от министъра
на отбраната, от министъра на вътрешните
работи или от председателя на Държавна
агенция „Национална сигурност“.
(7) Исканията за издаване на разрешения по
ал. 1 – 6 се придружават от задание по чл. 125.
С разрешенията по ал. 1 – 6 се определят обхватът, целите и задачите на проекта, видът
подробен устройствен план, както и начинът
на урегулиране на поземлените имоти – по
правилата на чл. 16 или на чл. 17.
(8) За изработване на проект за работен
устройствен план по прилагането на действащ
подробен устройствен план не е необходимо
издаване на разрешение.
Чл. 124б. (1) С разрешенията по чл. 124
и 124а се одобряват заданията по чл. 125.
Разрешенията по чл. 124а, ал. 5 се дават в
едномесечен срок от постъпване на искането
за разрешение.
(2) Решенията на общинския съвет и заповедите на кмета на общината по чл. 124 и 124а
се разгласяват с обявление, което се поставя
на определените за това места в сградата на
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общината, района или кметството, както и
на други подходящи места в съответната територия – предмет на плана, и се публикуват
на интернет страницата на общината и в един
местен вестник.
(3) Заповедите на областния управител
или на министъра на регионалното развитие
и благоустройството по чл. 124 и 124а се публикуват на интернет страницата на областта
или на министерството и се изпращат на
съответната община за разгласяване по реда
на ал. 2.
(4) Решенията и заповедите по чл. 124 и
124а не подлежат на оспорване.
(5) Отказите за издаване на разрешение за
изработване на устройствен план по чл. 124а,
ал. 5 се дават с мотивирано решение или заповед на компетентния орган в едномесечен
срок от постъпване на искането. Отказите се
съобщават по реда на Административнопроцесуалния кодекс и могат да бъдат оспорвани
по реда на чл. 215.“
§ 52. В чл. 125 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2, изречение второ думите „устройствени схеми и планове“ се заменят с „концепции и схеми за пространствено развитие
и устройствени планове“.
2. Създава се нова ал. 4:
„(4) В проекта за общ устройствен план се
съобразяват предвижданията на заварените
подробни устройствени планове, одобрени
до датата на издаването на разрешенията по
чл. 124. Промяна на предназначението, начина
и характера на застрояване на поземлените
имоти, за които е налице одобрен подробен
устройствен план, се допуска само за изграждането на обекти публична общинска или
публична държавна собственост, както и с цел
защита на обществени интереси – опазване
на околната среда и на човешкото здраве,
опазване на земеделски, горски и защитени
територии и защитени зони.“
3. Досегашните ал. 4 и 5 стават съответно
ал. 5 и 6.
4. Досегашната ал. 6 става ал. 7 и се изменя така:
„(7) Заданието по ал. 1 се внася в Министерството на околната среда и водите
или в съответната регионална инспекция по
околната среда и водите за определяне на
приложимите процедури по реда на глава
шеста от Закона за опазване на околната
среда и чл. 31 от Закона за биологичното
разнообразие. Екологичната оценка е част от
устройствения план.“
§ 53. В чл. 127 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинеи 1 и 2 се изменят така:
„(1) Проек т и т е за общ и ус т ройс т вени
планове подлежат на обществено обсъждане
преди внасянето им в експертните съвети по
устройство на територията. Възложителят на
проекта организира и провежда общественото
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обсъждане, като разгласява мястото, датата
и часа на провеждане с обявление, което
се поставя на определените за това места в
сградата на общината, района или кметството,
както и на други предварително оповестени
обществено достъпни места в съответната
територия – предмет на плана, и се публикува
на интернет страницата на възложителя и на
общината, в един национален всекидневник
и в един местен вестник. На общественото
обсъждане се води писмен протокол, който се
прилага към документацията за експертния
съвет и за общинския съвет. В градовете с
районно деление обществени обсъждания се
организират задължително във всички райони. Общественото обсъждане се съвместява
и е част от процедурата за провеждане на
консултации по екологичната оценка и/или
оценката за съвместимост, които възложителят
на проекта организира и провежда по Закона
за опазване на околната среда и/или Закона
за биологичното разнообразие.
(2) Възложителят съгласува проектите за
общи устройствени планове със заинтересуваните централни и териториални администрации, а при необходимост – и със специализираните контролни органи и експлоатационните
дружества. Съгласуването се изразява във:
1. издаване на необходимите актове при
условията, по реда и в сроковете, определени
в специален закон;
2. издаване на писмени становища и/или
участие на представители на заинтересувани ведомства в заседанието на експертния
съвет, когато за съгласуването не се изисква
издаване на акт по т. 1; в този случай, ако в
едномесечен срок от постъпване на искането за съгласуване не е представено писмено
становище и на заседанието на експертния
съвет не присъства представител на заинтересуваното ведомство или в 14-дневен срок след
заседанието не бъде подписан протоколът на
съвета, се смята, че проектът е съгласуван без
забележки; отказите за съгласуване трябва да
бъдат мотивирани.“
2. В ал. 6:
а) изречение второ се изменя така: „Решението на общинския съвет се изпраща в
7-дневен срок от приемането му на областния
управител, който може в 14-дневен срок от
получаването да върне незаконосъобразното
решение за ново обсъждане или да го оспори
пред съответния административен съд при
условията и по реда на чл. 45 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация.“;
б) създава се изречение трето: „Решението
на общинския съвет се изпраща за обнародване в „Държавен вестник“, ако не е върнато
за ново обсъждане или не е оспорено пред
съответния административен съд, а ако е
оспорено – след приключване на съдебното
производство.“
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3. В ал. 8 се създава изречение второ: „Решението на Министерския съвет се обнародва
в „Държавен вестник“.“
4. В ал. 10 след думите „общинския съвет“
се добавя „и приемане от Националния експертен съвет по устройство на територията“.
§ 54. В чл. 128 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинеи 1 и 2 се изменят така:
„(1) Изработени ят проект за подробен
устройствен план се съобщава от общината
на заинтересуваните лица с обявление, обнародвано в „Държавен вестник“. По този
ред се съобщават и проектите за подробни
устройствени планове за линейните обекти на
техническата инфраструктура извън границите
на населените места и селищните образувания.
(2) Обявлението по ал. 1 се разгласява, като
се поставя на определените за това места в
сградата на общината, района или кметството,
както и на други предварително оповестени
обществено достъпни места в съответната
територия – предмет на плана, и се публикува
на интернет страницата на общината и в поне
един местен вестник.“
2. Алинея 4 се отменя.
3. В ал. 5, изречение първо думите „ал. 2
или“ се заменят с „ал. 1 или в 14-дневен срок“,
а изречение второ се заличава.
4. В ал. 6 думите „чл. 121, ал. 2“ се заменят
с „чл. 127, ал. 2“.
5. Създава се нова ал. 8:
„(8) По преценка на главния архитект на
общината проектът за подробен устройствен
план може да се разгледа от общинския
експертен съвет преди съобщаването с оглед
привеждането му в съответствие с нормативните изисквания.“
6. В ал. 12 след думите „една община“ се
добавя „или за обекти с регионално значение“, а думите „и за селищни образувания с
национално значение“ се заменят с „или за
обекти с национално значение“.
7. В ал. 13 думите „обявяват по реда на
ал. 2 и 3“ се заменят със „съобщават по реда
на ал. 1 и 3“.
§ 55. В чл. 129 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 се създава изречение трето: „По
този ред се одобряват и проектите за подробни
устройствени планове на селищните образувания с национално значение и за линейните
обекти на техническата инфраструктура извън
границите на населените места и селищните
образувания.“
2. В ал. 2 след думите „в обхват до три
квартала“ се добавя „както и за поземлени
имоти извън границите на населени места и
селищни образувания“ и се създава изречение
второ: „Заповедта се съобщава на заинтересуваните лица при условията и по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.“
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3. В ал. 3 в изречение първо след думите „повече от една община“ се добавя „или
за обекти с регионално значение“, думите
„и за селищни образувания от национално
значение“ и думите „след съгласуване с общинския съвет“ се заличават, а в изречение
второ думите „14-дневен срок“ се заменят със
„7-дневен срок“.
4. Алинея 4 се изменя така:
„(4) За републиканските пътища, железопътните магистрали и железопътните линии І
и ІІ категория парцеларният план се одобрява
със заповед на министъра на регионалното
развитие и благоустройството в едномесечен
срок след приемането на проекта от Националния експертен съвет по устройство на
територията. Заповедта се изпраща в 7-дневен
срок за обнародване в „Държавен вестник“.“
§ 56. Член 130 се отменя.
§ 57. В чл. 131 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Заинтересувани лица в производството
по одобряване на подробните устройствени
планове и на техните изменения са собствениците и носителите на ограничени вещни
права според данните от имотния регистър, а
до неговото въвеждане – по данни от кадастралния регистър, както и лицата, на които е
предоставена концесия, когато недвижимите
имоти са непосредствено засегнати от предвижданията на плана.“
2. В ал. 2 т. 5 се изменя така:
„5. имотите, които попадат в сервитути, в
защитени територии за опазване на културното наследство или в забранени, охранителни
или защитни зони, включително такива за
обекти, свързани с отбраната и сигурността
на страната, за които с нормативен акт и/
или със специфични правила и нормативи са
въведени ограничения в режима на застрояване
и ползване на поземления имот.“
3. Създава се ал. 3:
„(3) Непосредствено засегнати от предвижданията на парцеларния план за елементите
на техническата инфраструктура, обявени за
обекти с национално значение, за национални
обекти или за общински обекти от първостепенно значение, са поземлените имоти или
частите от тях – предмет на самия план.“
§ 58. В чл. 134 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2:
а) точка 2 се изменя така:
„2. при изменение на кадастрален план или
при одобряване или изменение на кадастрална карта в урегулирана територия имотните
граници на поземлените имоти не съвпадат
с регулационните;“
б) в т. 3 думата „целесъобразно“ се заличава;
в) създава се нова т. 8:
„8. планът е одобрен без план-схеми по
чл. 108, ал. 2.“
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2. В ал. 3 изречение второ се изменя така:
„Органът по чл. 124, който разрешава изработването на проекта за изменение на общия
устройствен план, може да допусне двата плана
да се изменят едновременно при условията
и по реда за съответния план, предвидени в
закона, като изменението на подробния устройствен план се одобрява след одобряване
изменението на общия устройствен план.“
3. Алинея 5 се отменя.
§ 59. В чл. 135 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „чл. 124, ал. 4“ се заменят
с „чл. 124а, ал. 3 и 4“.
2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Компетентният орган по ал. 1 в 14-дневен срок от постъпване на заявлението разрешава или отказва да се изработи проект за
изменение на плана.“
3. В ал. 4 т. 3 се отменя.
§ 60. В чл. 136, ал. 2 думите „чл. 121, ал. 2“
се заменят с „чл. 127, ал. 2“.
§ 61. В чл. 137 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 1:
аа) в буква „д“ думите „с обем над 50 млн.
куб. м или с височина на язовирната стена
над 80 м“ се заменят с „и прилежащите им
съоръжения и временно строителство“;
бб) буква „к“ се изменя така:
„к) производствени сгради, инсталации,
съоръжени я, п ри лежаща инфраст ру к т у ра
и други на металургичната и химическата
промишленост;“
вв) буква „н“ се изменя така:
„н) реконструкция и основен ремонт на
строежите от тази категория;“
б) в т. 2:
аа) буква „в“ се отменя;
бб) в буква „е“ след думата „сгради“ се
поставя запетая и се добавя „инсталации,
съоръжения, прилежаща инфраструктура и
други“;
вв) буква „з“ се отменя;
гг) буква „и“ се изменя така:
„и) реконструкция и основен ремонт на
строежите от тази категория;“
дд) създава се буква „к“:
„к) сгради и съоръжения на мини, рудници
и кариери, в т.ч. за ликвидацията им, както и
строежи, свързани с отстраняване на екологични щети в района на въздействието им;“
в) в т. 3:
аа) в буква „г“ след думата „сгради“ се
поставя запетая и се добавя „инсталации,
съоръжения, прилежаща инфраструктура и
други“;
бб) в буква „д“ думите „чл. 24, т. 1 и 2 от
Закона за енергията от възобновяеми източници“ се заменят с „чл. 147, ал. 1, т. 14“;
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вв) буква „ж“ се изменя така:
„ж) реконструкция и основен ремонт на
строежите от тази категория;“
гг) в буква „з“ след думите „национално
ниво“ се поставя запетая и се добавя „включително съобщителни и базови станции“;
г) в т. 4:
аа) в буква „в“ след думата „сгради“ се
поставя запетая и се добавя „инсталации,
съоръжения, прилежаща инфраструктура и
други“;
бб) букви „д“ и „е“ се изменят така:
„д) реконструкция и основен ремонт на
строежите от тази категория и вътрешни преустройства на сградите от първа до четвърта
категория, с които не се засяга конструкцията им;
e) недвижими културни ценности с категория „местно значение“;“
д) в т. 5:
аа) в буква „б“ след думата „сгради“ се
поставя запетая и се добавя „инсталации,
съоръжения, прилежаща инфраструктура и
други“;
бб) създава се буква „е“:
„е) недвижими културни ценности с категория „ансамблово значение“ и „за сведение“;“.
2. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Строеж, който по един критерий по
ал. 1 попада в една категория, а по друг – в
по-висока, се категоризира в по-високата
категория.“
§ 62. В чл. 139 ал. 2 и 3 се изменят така:
„(2) Възложителят в зависимост от спецификата на обекта задължително възлага за
изработване тези части на инвестиционния
проект, въз основа на които може да се направи оценка за съответствие с изискванията
на чл. 169, ал. 1 – 3 и да се изпълни строежът.
(3) Всички документи – графични и текстови, по всички части на инвестиционния
проект се подписват и подпечатват от проектанта на съответната част и се съгласуват с
подпис от проектантите на останалите части
и от възложителя. Не се съгласуват с подпис
от проектантите на останалите части и от
възложителя изчисленията, извършени от
проектанта по съответната част.“
§ 63. В чл. 140 се правят следните допълнения:
1. В ал. 2 се създава изречение второ: „Когато кадастралната карта е влязла в сила след
влизането в сила на подробния устройствен
план, визата се издава върху комбинирана
скица от кадастралната карта и подробния
устройствен план.“
2. В ал. 3 се създава изречение второ: „За
тези строежи визата за проектиране се съобщава на заинтересуваните лица по чл. 131.“
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§ 64. В чл. 141 се правят следните изменения:
1. Алинея 6 се изменя така:
„(6) Идейният инвестиционен проект за
обекти на техническата инфраструктура с
обхват повече от една община или за обекти
с регионално значение се съгласува от областния управител, а за обекти с обхват повече
от една област или за обекти с национално
значение – от министъра на регионалното
развитие и благоустройството. Съгласуването
се извършва въз основа на предварителна
оценка за съответствие по чл. 142, ал. 2.“
2. В ал. 7 думите „ал. 5“ се заменят с „ал. 6“.
3. В ал. 8 думите „в 7-дневен срок“ се заменят с „в сроковете по чл. 144, ал. 3“.
§ 65. В чл. 142 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 5, т. 7 ду мите „специфичните
изисквания“ се заменят с „други специфични
изисквания“.
2. В ал. 6, т. 2 думата „лицензирана“ се
заменя с „регистрирана“.
3. Създават се нови ал. 8 и 9:
„(8) За специалните обекти на Министерството на отбраната, на Министерството на
вътрешните работи и на Държавна агенция
„Национална сигурност“, информацията за
които съставлява държавна тайна по смисъла на Закона за защита на класифицираната
информация, оценката за съответствие се
извършва от експерти, назначени със заповед
на съответния министър или на председателя
на агенцията.
(9) Всички документи – графични и текстови, на инвестиционния проект се подписват
и подпечатват от съответния квалифициран
специалист и от управителя на фирмата консултант, извършила оценката за съответствие.
Докладът за оценка на съответствието се подписва от управителя на фирмата консултант
и от всички квалифицирани специалисти,
извършили оценката.“
4. Досегашната ал. 8 става ал. 10 и в нея
думата „отделен“ се заличава и се създава
изречение второ: „Лицето, у п ра ж н яващо
технически контрол, подписва всички документи – графични и текстови, по част „Конструктивна“ на инвестиционния проект.“
5. Досегашната ал. 9 става ал. 11.
§ 66. В чл. 143, ал. 1 се правят следните
изменения:
1. Точка 4 се изменя така:
„4. влезли в сила административни актове,
които в зависимост от вида и големината на
строежа са необходимо условие за разрешаване на строителството по Закона за опазване
на околната среда, Закона за биологичното
разнообразие или друг специален закон, и
съответствие на инвестиционния проект с
условията в тези актове;“.
2. В т. 5 думите „ал. 5“ се заменят с „ал. 6“.
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§ 67. В чл. 144 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 т. 4 се изменя така:
„4. влезли в сила административни актове,
които в зависимост от вида и големината на
строежа са необходимо условие за разрешаване
на строителството по Закона за опазване на
околната среда, Закона за биологичното разнообразие, Закона за културното наследство
или друг специален закон, и съответствие на
инвестиционния проект с условията в тези
актове;“.
2. В ал. 3, т. 1 думата „7-дневен“ се заменя
с „14-дневен“.
§ 68. В чл. 145, ал. 2, изречение първо
думите „обхват и значение за повече от една
община“ се заменят с „обхват повече от една
община или за обекти с регионално значение“
и думите „обхват и значение за повече от
една област и“ се заменят с „обхват повече
от една област или“.
§ 69. В чл. 148 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 3, изречение първо думите „обхват
и значение за повече от една община“ се заменят с „обхват повече от една община или
за обекти с регионално значение“ и думите
„обхват и значение за повече от една област
и“ се заменят с „обхват повече от една област или“.
2. Създава се ал. 13:
„(13) Разрешение за строеж за извършване на
строителни и монтажни работи, като основен
ремонт, реконструкция, основно обновяване,
преустройства, реставрация и адаптация, при
които се засяга конструкцията на строежа, се
издава след извършено обследване по реда на
чл. 176в и съставяне на технически паспорт
по реда на чл. 176а.“
§ 70. В чл. 149 ал. 5 се изменя така:
„(5) Органите, издали разрешение за строеж, уведомяват писмено съответните органи
на Дирекцията за национален строителен
контрол по местонахождение на строежа за
издадените разрешения за строеж и заповеди
за допълването им по чл. 154, ал. 5 и изпращат
копия от тях в 7-дневен срок от издаването
им. Към тях се прилагат копия от текстовата
и графичната част на действащия подробен
устройствен план и копие от визата за проектиране, когато такова се изисква.“
§ 71. В чл. 150, ал. 3 думите „чл. 130“ се
заменят с „чл. 149, ал. 1 или 4 на заинтересуваните лица по чл. 131“.
§ 72. В чл. 151, ал. 1 се правят следните
допълнения:
1. В т. 7 думата „паметници“ се заменя с
„надгробни паметници“.
2. Създава се т. 11:
„11. монтаж на сградни газови инсталации
в жилищни и вилни сгради.“
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§ 73. В чл. 153, ал. 2 в изречение първо
накрая се поставя запетая и се добавя „а за
линейни обекти на техническата инфраструктура – ако в срок 10 години от влизането му
в сила не е завършено строителството“.
§ 74. В чл. 154 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2, т. 6 накрая се добавя „или инвестиционното намерение се променя за етапно
изграждане при условията на чл. 152, ал. 2“.
2. В ал. 5, изречение второ думите „забележка в“ се заменят със „заповед за допълване на“.
§ 75. Член 156 се изменя така:
„Чл. 156. (1) Издадените разрешения за
строеж и заповедите за допълването им по
чл. 154, ал. 5 заедно с одобрените инвестиционни проекти, както и разрешенията за
строеж в случаите по чл. 147, ал. 1 могат да
се отменят само по законосъобразност при
подадена жалба от заинтересуваното лице
в срока по чл. 149, ал. 3 или при служебна
проверка от органите на Дирекцията за национален строителен контрол в 14-дневен срок
от уведомяването им по реда на чл. 149, ал. 5.
(2) Органите на Дирекцията за национален
строителен контрол проверяват служебно
съответствието на издадените разрешения за
строеж и одобрените инвестиционни проекти,
когато такива се изискват, с предвижданията
на действащия подробен устройствен план.
(3) При констатиране на нарушения по
ал. 2, както и на други нарушения, водещи
до незаконосъобразност на издадените строителни книжа, началникът на Дирекцията за
национален строителен контрол или упълномощено от него длъжностно лице отменя с
мотивирана заповед разрешението за строеж
и одобрените инвестиционни проекти.
(4) Заповедите на началника на Дирекцията
за национален строителен контрол по ал. 3
могат да се обжалват по реда на чл. 215.
(5) Влезлите в сила разрешения за строеж
не подлежат на отмяна.“
§ 76. В чл. 161 се създават ал. 3 и 4:
„(3) Концесионерът е възложител на временните строежи, предвидени със специализирания подробен устройствен план по чл. 54,
ал. 6. За всички останали строежи, свързани с
изпълнението на концесионния договор, възложител е концедентът, като концесионерът
го представлява на свой риск при изработване и одобряване на инвестиционни проекти,
разрешаване и изпълнение на строителството
и въвеждане в експлоатация на строежите.
(4) Възложителят носи отговорност за:
1. осигуряване на необходимите документи
по чл. 142, ал. 5, т. 7 и 8 и предоставянето
им на проектанта и на лицето, извършващо

ВЕСТНИК

БРОЙ 82

оценка за съответствие на инвестиционния
проект, за отразяване в комплексния доклад
за оценка на съответствието, с изключение на
случаите, в които с договор тези задължения
са възложени на консултанта;
2. започване на строеж със сключен договор
за строителен надзор, когато такъв се изисква;
3. започване на строеж със сключен договор за строителство, когато такъв се изисква;
4. започване на строеж с договор за строителство със строител, който е регистриран
по чл. 3, ал. 2 от Закона за Камарата на
строителите за съответната група и категория
строеж, в случаите, когато регистрацията е
задължителна.“
§ 77. В чл. 162 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2 думите „част Конструктивна“ се
заменят с „всички части“.
2. Създават се нова ал. 4 и ал. 5 и 6:
„(4) Проектант ът носи отговорност за
проектирането на строежа в съответствие с
предвижданията на подробния устройствен
план, изискванията на чл. 169, ал. 1 – 3, както
и с изискванията за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.
(5) В изпълнение на задълженията си проектантът има право на свободен достъп до
строежа, строителните книжа, заповедната
книга и актовете и протоколите, съставени
по време на строителството.
(6) Проектантът носи отговорност за всички
свои действия при упражняване на авторския
надзор по време на строителството.“
§ 78. В чл. 163, ал. 2 се правят следните
изменения и допълнения:
1. В т. 1 д у мите „а л. 1“ се замен ят с
„ал. 1 – 3“.
2. В т. 2 накрая се поставя запетая и се
добавя „както и за спазване на технологичните
изисквания за влагането им“.
3. Създава се нова т. 3:
„3. своевременното съставяне на актовете
и протоколите по време на строителството,
удостоверяващи обстоятелствата по т. 1 и 2;“.
4. Досегашната т. 3 става т. 4 и се изменя
така:
„4. съхраняването на екзекутивната документация и нейното изработване, когато от
възложителя с договор не е възложено на друг
участник в строителството, както и за съхраняването на другата техническа документация
по изпълнението на строежа;“.
5. Досегашната т. 4 става т. 5 и се изменя
така:
„5. съхраняването и предоставянето при
поискване от останалите участници в строителството или от контролен орган на строителните книжа, заповедната книга на строежа
по чл. 170, ал. 3 и актовете и протоколите,
съставени по време на строителството;“.
6. Създава се т. 6:
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„6. изпълнението на строежи, съответстващи на направената регистрация по чл. 3,
ал. 2 от Закона за Камарата на строителите
за съответната група и категория строежи, в
случаите, когато тя е задължителна.“
§ 79. В чл. 163а, ал. 4, изречение първо
накрая се добавя „и осигурява изпълнение на
отговорностите по чл. 163, ал. 2, т. 1 – 5, а за
строежите от пета категория – и отговорнос
тите по чл. 168, ал. 1 и по чл. 169б, ал. 1“.
§ 80. В чл. 166 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1, т. 2 накрая се поставя запетая
и се добавя „включително контрол на количествата, качеството и съответствието на
изпълняваните строителни и монтажни работи и влаганите материали с договорите за
изпълнение на строителството, както и други
дейности – предмет на договори“.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Началникът на Дирекцията за национален строителен контрол издава и вписва
в регистър удостоверения за упражняване на
дейностите по ал. 1, т. 1 при условия и по
ред, определени с наредба на министъра на
регионалното развитие и благоустройството.“
3. В ал. 5 думата „лиценз“ се заменя с
„удостоверение“.
4. Алинея 6 се отменя.
§ 81. В чл. 167 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в текста преди т. 1 думата „Лиценз“
се заменя с „Удостоверение“ и след думите
„търговец по смисъла на Търговския закон“ се
добавя „или е регистрирано в търговски или
друг публичен регистър в държава – членка
на Европейския съюз, или в друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство“;
б) в т. 2 думите „системни нарушения по
този закон и нормативните актове по прилагането му“ се заменят с „повече от две
нарушения по този закон и нормативните
актове по прилагането му през последните
две години преди подаване на заявление за
вписване в регистъра“;
в) в т. 3 думите „системни нарушения по
този закон и нормативните актове по прилагането му“ се заменят с „повече от две
нарушения по този закон и нормативните
актове по прилагането му през последните
две години преди подаване на заявление за
вписване в регистъра“.
2. В ал. 2:
а) в текста преди т. 1 в изречение първо
думата „Лицензът“ се заменя с „Удостоверението“ и думите „Министерството на регионалното развитие и благоустройството“
се заменят с „Дирекцията за национален
строителен контрол“, а в изречение второ
думата „лиценза“ се заменя с „удостоверението“ и думите „министъра на регионалното
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развитие и благоустройството“ се заменят с
„началника на Дирекцията за национален
строителен контрол“;
б) точка 1 се изменя така:
„1. актуален документ за търговска регистрация, когато не е посочен Единен идентификационен код по Закона за търговския регистър, или копие от документ за регистрация
в търговски или друг публичен регистър или
еквивалентно средство за идентификация по
регистъра в съответната държава – членка
на Европейския съюз, или на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство;“
в) точка 3 се изменя така:
„3. списък на правоспособните физически
лица, включително координатор по безопасност и здраве, чрез които се осъществяват
дейностите по оценяване съответствието на
проектите и/или строителен надзор на строежите, с доказателства за професионалния
им опит и за 5-годишния стаж, както и други
индивидуални документи, удостоверяващи
техните технически компетентности и способности за упражняване на дейностите по
чл. 166, ал. 1, т. 1, включително преминато
обучение по програми, утвърдени от министъра
на регионалното развитие и благоустройството
съвместно с компетентните министри;“
г) точка 5 се изменя така:
„5. декларации на членовете на органите
на управление на юридическото лице или
едноличния търговец, както и на физическите
лица, чрез които ще упражняват дейностите
по чл. 166, ал. 1, т. 1, че не са допуснали или
извършили повече от две нарушения по този
закон и нормативните актове по прилагането
му през последните две години преди подаване на заявление за вписване в регистъра;“
д) създава се т. 7:
„7. удостоверения от браншови организации за компетентността на специалистите
от съответния регистър на правоспособните
лица, включително удостоверения за проектантска правоспособност, удостоверения за
технически контрол по част „Конструктивна“,
удостоверение за положен изпит по чл. 23,
ал. 1, т. 3, буква „б“ от Закона за енергийната
ефективност и други, изисквани със закон.“
3. Алинеи 3 – 5 се изменят така:
„(3) Удостоверението за вписване в регистъра или отказът се издава в едномесечен
срок от подаване на заявлението.
(4) Отказът за вписване в регистъра се
съобщава писмено на заявителя и може да
се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
(5) Действието на удостоверението се прек
ратява преди изтичането на срока, за който е
издадено, по искане на вписаното в регистъра
лице при представяне на доказателства, че
няма неприключили договори за дейностите

С Т Р. 2 2

ДЪРЖАВЕН

по удостоверението, както и при прекратяване
на юридическото лице или предприятието на
едноличния търговец или при:
1. влезли в сила две наказателни постановления, с които са наложени имуществени
санкции на юридическото лице или на едноличния търговец по този закон или нормативните актове по прилагането му;
2. влезли в сила три наказателни постанов
ления за срок една година на физическите
лица, които упражняват дейностите от и за
сметка на вписаното в регистъра юридическо
лице или едноличен търговец;
3. отпадане на н якое от основани ята,
послужили за издаване на удостоверението.“
4. Създава се ал. 6:
„(6) Действието на удостоверението се
спира за срок една година при влязло в сила
наказателно постановление, с което е наложена имуществена санкция на лице, което е
извършило оценка за съответствие на инвестиционен проект в нарушение на изискванията
на чл. 142, ал. 5 и/или при упражняване на
строителен надзор е допуснало изпълнение
на незаконен строеж по смисъла на чл. 225.“
§ 82. В чл. 168, ал. 1 се правят следните
изменения:
1. Точки 2 – 4 се изменят така:
„2. осъществяване на контрол относно
пълнота и правилно съставяне на актовете
и протоколите по време на строителството;
3. спиране на строежи, които се изпълняват
при условията на чл. 224, ал. 1 и чл. 225, ал. 2
и в нарушение на изискванията на чл. 169,
ал. 1 – 3;
4. осъществяване на кон т рол от носно
спазване на изискванията за здравословни и
безопасни условия на труд в строителството;“.
2. Точки 6 – 8 се отменят.
§ 83. В чл. 169, ал. 4 след думата „благо
устройството“ се добавя „самостоятелно или“
и след думата „безопасност“ се добавя „и за
устойчиво развитие на природните ресурси
и екологично използване на природни и вторични суровини в строежите“.
§ 84. Създава се чл. 171а:
„Чл. 171а. (1) Изискването за застраховка
за професионална отговорност на лицата по
чл. 171, ал. 1 не се прилага за лице от държава – членка на Европейския съюз, или от
друга държава – страна по Споразумението
за Европейското икономическо пространство,
което се установява на територията на Репуб
лика България и е предоставило еквивалентна
застраховка за професионална отговорност
или гаранция в друга държава – членка на
Европейския съюз, или в страна по Споразумението за Европейското икономическо
пространство.
(2) В случаите по ал. 1, когато предоставената застраховка или гаранция покрива само
частично рисковете, държавните органи или
възложителят могат да изискват допълнителна
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застраховка или гаранция, която да обхване
непокритите рискове, в съответствие с чл. 173,
ал. 2 и чл. 174, ал. 1 и при спазване изискванията на чл. 27, ал. 3 от Закона за дейностите
по предоставяне на услуги.“
§ 85. В чл. 175, ал. 3 т. 1 и 2 се изменят така:
„1. да предприеме действията по чл. 223,
ал. 2, т. 1 за строежите от четвърта, пета и
шеста категория;
2. да уведоми органите на Дирекцията за
национален строителен контрол – за строежите от първа, втора и трета категория.“
§ 86. В чл. 176а се създава ал. 7:
„(7) Сроковете за съставяне на техническите
паспорти за отделните категории съществуващи строежи, в т.ч. държавна и общинска
собственост, се определят в наредбата по ал. 6.“
§ 87. В чл. 176б се създава ал. 3:
„(3) В техническия паспорт на строежа в
сроковете по наредбата по чл. 176а, ал. 6 се
вписват задължителните строителни и монтажни работи за привеждане на строежите
в съответствие с изискванията на чл. 169,
ал. 1 – 3.“
§ 88. В чл. 176в се правят следните изменения и допълнения:
1. В а л. 1 ду мите „пол у чил лиценз от
министъра на регионалното развитие и благоустройството“ се заменят с „получил удостоверение“.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Когато обследването се извършва от
консултант, в състава му се включват физичес
ки лица, упражняващи технически контрол
по част „Конструктивна“, които отговарят на
изискванията на чл. 142, ал. 10.“
3. В ал. 3 след думите „част „Конструктивна“
се добавя „които отговарят на изискванията
на чл. 142, ал. 10“ и се поставя запетая.
§ 89. В чл. 177 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите „регистрира пред органа,
издал разрешението за строеж“ и запетаята
след тях се заменят с „подава заявление пред
органа по ал. 2 или 3 за“, след думите „техническата инфраструктура“ се поставя запетая
и се добавя „технически и енергиен паспорт“
и се създава изречение второ: „В случаите
по чл. 151, ал. 1, т. 11 след монтирането на
инсталациите регистрирането им се извършва
пред органите за технически надзор.“
2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Строежите от четвърта и пета категория се въвеждат в експлоатация въз основа на
удостоверение за въвеждане в експлоатация
от органа, издал разрешението за строеж.
Удостоверението се издава в 7-дневен срок
от постъпване на заявлението по ал. 1 след
проверка на комплектуваността на документите и регистриране въвеждането на строежа
в експлоатация, като по преценка на органа
може да се извърши и проверка на място.“
3. Алинея 4 се отменя.
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4. В ал. 7 думите „издаване на разрешение
за ползване на строежа“ се заменят с „въвеждане на строежа в експлоатация“.
§ 90. В чл. 178 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 3:
а) създава се нова т. 1:
„1. не са изпълнени в съответствие с
одобрения инвестиционен проект, с изискванията на чл. 169, ал. 1 – 3 и с техническите
спецификации по чл. 169а, ал. 1, и/или не са
съставени технически и енергиен паспорт;“
б) досегашните т. 1, 2, 3, 4, 5 и 6 стават
съответно т. 2, 3, 4, 5, 6 и 7.
2. В ал. 5 след думите „ал. 1 и 4“ се добавя
„на строежи от първа до трета категория“.
3. Създава се нова ал. 6:
„(6) При нарушения на ал. 1 и 4 на строежи
от четвърта и пета категория кметът на общината или упълномощено от него длъжностно
лице въз основа на съставен констативен акт
забранява с мотивирана заповед ползването
на строежите и разпорежда тяхното освобождаване, прекъсване на захранването им
с електрическа и топлинна енергия, с вода,
газ, телефон и други. Разпореждането е задължително за доставчиците и се изпълнява
незабавно.“
4. Досегашните ал. 6 и 7 стават съответно
ал. 7 и 8.
§ 91. В чл. 186 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 след думите „съгласие на“ се добавя „половината от“, а думите „собственици
в етажната собственост“ се заменят със „с
решение на общото събрание на собствениците
в етажната собственост, прието с мнозинство
повече от 50 на сто идеални части от общите
части“.
2. В ал. 2 думите „собствениците, притежаващи най-малко две трети от собствеността в
сградата“ се заменят с „половината от всички
съсобственици, съответно с решение на общото събрание на собствениците в етажната
собственост, прието с мнозинство повече от
50 на сто идеални части от общите части“.
§ 92. В чл. 195, ал. 5 думите „обекти по
ал. 1“ се заменят със „заварени или търпими
строежи“.
§ 93. В чл. 196 се правят следните изменения:
1. В ал. 5 изречение второ се заличава.
2. Алинея 6 се изменя така:
„(6) В случаите по ал. 5 въз основа на
влязлата в сила заповед по ал. 3 и протокол
за извършените разходи се издава заповед за
незабавно изпълнение по реда на чл. 418 от
Гражданския процесуален кодекс.“
§ 94. В чл. 197, ал. 1 думите „ал. 5“ се
заменят с „ал. 6“.
§ 95. В чл. 198 се правят следните изменения и допълнения:

ВЕСТНИК

С Т Р. 2 3

1. В ал. 3 след думата „налага“ се добавя
„със заповед“ и се създава изречение второ:
„Заповедта се отменя по предложение на
съответните органи на местното самоуправление след осъществяване на геозащитните
мерки и дейности и отчитане на положителен
ефект от изпълнението им чрез извършване
на мониторинг по чл. 95, ал. 3.“
2. В ал. 4 думите „действията по прилагане“
се заменят с „прилагането“.
3. Създава се ал. 5:
„(5) Заповедите по ал. 1 – 3 се съобщават
с обявление, обнародвано в „Държавен вестник“, и могат да бъдат обжалвани по реда
на чл. 215.“
§ 96. В чл. 201, ал. 3 изречение трето се
заличава.
§ 97. В чл. 205 се правят следните допълнения:
1. В т. 1 след думата „улици“ се добавя
„алеи“ и се поставя запетая.
2. Създава се т. 5:
„5. за изграждане на специални обекти,
свързани с отбраната и сигурността на страната, както и за прилежащите им забранени
зони по чл. 112, ал. 3, т. 1.“
§ 98. В чл. 210 ал. 6 се изменя така:
„(6) При отказ или забава да се изплати
сумата по влязлото в сила решение по ал. 3
заинтересуваната страна може да поиска издаване на заповед за незабавно изпълнение по
реда на чл. 418 от Гражданския процесуален
кодекс.“
§ 99. В глава седемнадесета, раздел ІІ се
създава чл. 211а:
„Чл. 211а. (1) При условията и по реда
на чл. 210 и 211 се извършва и еднократно
обезщетяване на собствениците на поземлени имоти, попадащи в сервитутните зони по
чл. 112, ал. 3, т. 2 около поземлените имоти,
предназначени за застрояване със специални
обекти, свързани с отбраната и сигурността
на страната.
(2) Обезщетяването е за сметка на Министерството на отбраната, съответно на
Министерството на вътрешните работи или на
Държавна агенция „Национална сигурност“.“
§ 100. В чл. 215, ал. 6 думите „устройствените схеми и“ се заличават.
§ 101. В чл. 216 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинеи 5 и 6 се изменят така:
„(5) Преди да разгледа жалбата или протеста по същество, началникът на регионалната
дирекция за национален строителен контрол
или упълномощено от него длъжностно лице
прави проверка на тя х ната доп устимост.
Ако прецени, че жалбата или протестът са
недопустими, производството се прекратява
с изрична заповед. Заповедта може да се оспори с частна жалба или протест по реда на
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чл. 215. Съответният административен съд се
произнася с определение, което не подлежи
на обжалване.
(6) Когато жалбата или протестът са допустими, началникът на регионалната дирекция за национален строителен контрол или
упълномощеното длъжностно лице пристъпва
към разглеждането им по същество и се произнася с мотивирана заповед, с която може да
отмени изцяло или отчасти обжалвания акт
или да отхвърли жалбата, като остави в сила
обжалвания акт. Заповедите на началника на
регионалната дирекция за национален строителен контрол се обжалват по реда на чл. 215.“
2. Създава се ал. 7:
„(7) Срокът за произнасяне на началника
на регионалната дирекция за национален
строителен контрол или упълномощеното
длъжностно лице е 15 дни от датата на постъпване на жалбата или протеста заедно с
административната преписка по издаване на
обжалвания акт.“
§ 102. В чл. 217, ал. 1 се правят следните
допълнения:
1. В т. 2 накрая се добавя „и 5, и по чл. 224а,
ал. 1 и 5“.
2. Създава се т. 12:
„12. заповеди за прекратяване на производството по чл. 216, ал. 5.“
§ 103. В чл. 218 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 след думите „подробни устройствени планове“ се поставя запетая и се
добавя „чието съобщаване е извършено чрез
обнародване в „Държавен вестник“.
2. В ал. 2 т. 1 се изменя така:
„1. посочване и описание на оспорения
индивидуален административен акт, съответно
на частта, в която същият е оспорен;“.
3. Създава се нова ал. 3:
„(3) Когато административният акт по ал. 1
е оспорен частично, съдът с определение посочва тази част като предмет на делото, въз
основа на което се определя съдържанието
на съобщението по ал. 2, т. 1. Определението
подлежи на обжалване по реда на глава тринадесета от Административнопроцесуалния
кодекс.“
4. Досегашните ал. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10
стават съответно ал. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 11.
§ 104. В чл. 221, ал. 1, изречение второ
думите „в областните центрове“ се заличават.
§ 105. В чл. 222 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) текстът преди т. 1 се изменя така: „За
строежите от първа, втора и трета категория
началникът на Дирекцията за национален
строителен контрол или упълномощено от
него длъжностно лице:“;
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б) в т. 1 накрая се добавя „по смисъла на
чл. 225, ал. 2, части от тях, както и отделни
строителни и монтажни работи“;
в) в т. 2 думите „извършвани в отклонение
от одобрените строителни книжа“ се заменят
със „с нарушения по чл. 224“;
г) в т. 9 думите „предлага отнемането на
лицензи“ се заменят със „спира или прекратява регистрацията“;
д) създава се нова т. 13:
„13. издава заповеди за обследване на аварии в строителството по реда на наредба на
министъра на регионалното развитие и благоустройството за всички категории строежи;“
е) досегашните т. 13 и 14 стават съответно
т. 14 и 15.
2. В ал. 2 текстът преди т. 1 се изменя
така: „За строежите от първа, втора и трета
категория органите на Дирекцията за национален строителен контрол съобразно своята
компетентност:“.
§ 106. Член 222а се отменя.
§ 107. Член 223 се изменя така:
„Чл. 223. (1) За строежите от четвърта,
пета и шеста категория кметът на общината
(района) или упълномощено от него длъжностно лице:
1. спира незаконни строежи по смисъла на
чл. 225, ал. 2, части от тях, както и отделни
строителни и монтажни работи;
2. спира изпълнението на строежи, части
от тях или отделни строителни и монтажни
работи с нарушения по чл. 224, ал. 1 и дава
разрешение за продължаването им след отстраняване на нарушенията и заплащане на
дължимите глоби и имуществени санкции;
3. забранява достъпа до строежи по т. 1 и 2
и разпорежда поставянето на отличителни
знаци за ограничаване и недопускане на хора
и механизация на строежите;
4. забранява захранването с електрическа
и топлинна енергия, вода и газ на строежи
по т. 1 и 2;
5. забранява влагането на строителни продукти, които не са оценени за съответствие
със съществените изисквания към строежите
и не отговарят на изискванията на чл. 169а,
ал. 1, и извършва проверки в местата за производство на строителни продукти;
6. забранява ползването на строежи или на
части от тях, които не са въведени в експлоатация по установения ред или се ползват не
по предназначението си съгласно издадените
строителни книжа и условията за въвеждане
в експлоатация;
7. забранява достъпа до строежи или до
части от тях, които не са въведени в експлоатация по установения ред или се ползват не
по предназначението си съгласно издадените
строителни книжа и условията за въвеждане
в експлоатация, забранява захранването им с
електрическа и топлинна енергия, вода и газ
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и разпорежда поставянето на отличителни
знаци за ограничаване на достъпа и недопускане на хора и други;
8. издава заповеди за премахване на незаконни строежи;
9. предписва изпълнение на укрепителни
и възстановителни мерки за недопускане на
аварии, щети и други на строежи и на части
от тях, за които е спряно строителството,
действието на строителните книжа или е
забранено ползването им;
10. разпорежда освобождаване на строежа и на строителната площадка от хора,
механизация, изделия, продукти, материали,
общоопасни средства и други;
11. налага предвидените в този закон глоби
и имуществени санкции.
(2) За ст роеж и те от чет върта, пета и
шеста категория служителите за контрол по
строителството в администрацията на всяка
община (район):
1. констатират незаконни строежи и строежи с нарушения;
2. констатират нарушения при ползването
на строежи или на части от тях;
3. изпълняват заповедите за спиране, за
забрана на ползването, за забрана на достъпа до строежи и строителни площадки и за
премахване на незаконни строежи;
4. контролират изпълнението на мероприятията за възстановяване на територии с
особена териториалноустройствена защита;
5. установяват други нарушения на този
закон и на подзаконовите нормативни актове
по прилагането му;
6. създават и поддържат регистър на издадените наказателни постановления и на
влезлите в сила заповеди за премахване на
незаконни строежи.
(3) При привеждане в изпълнение на заповеди за спиране, за забрана на ползването,
достъпа и за принудително премахване на
незаконни строежи служителите за контрол по
строителството в администрацията на всяка
община имат право да използват на територията на строителната площадка следните
специални средства:
1. устройства за принудително ограничаване
придвижването на автомобили и строителна
механизация или за преместване на такава
механизация извън строителната площадка;
2. устройства за отваряне на прегради и
помещения;
3. светлинни и звукови устройства;
4. строителни машини и строителна механизация, технически средства и способи.
(4) Средствата по ал. 3 могат да се използват само от служители, които притежават
необходимата квалификация.
(5) При изпълнение на функциите им по
този закон служителите по ал. 2 имат право:
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1. на свободен достъп до строежите, както
и до сградите и съоръженията по време на
тяхното ползване по реда на чл. 194, ал. 1 и 3;
2. да изиск ват вси чк и необходим и за
проверките документи, данни, легитимация,
писмени справки и обяснения от участниците в строителството, от лицата на строежа и
строителната площадка, от заинтересуваните
администрации, от специализираните контролни органи и експлоатационните дружества;
3. да ползват данни от Единната система за
гражданска регистрация и административно
обслужване при условия и по ред, определени
със закон.
(6) При противодействие или при отказ
да се изпълни разпореждане за достъп или
за освобождаване на строителната площадка
или в други случаи, определени със закона,
разпореждането се изпълнява принудително
със съдействието на органите на Министерството на вътрешните работи.
(7) Служителите по ал. 2 задължително се
застраховат срещу злополука и със застраховка
„Живот“ за сметка на общинския бюджет.
(8) При изпълнение на служебните си задължения служителите по ал. 2 имат право
на отличителни знаци, да ползват специални
средства и с разрешение на министъра на вътрешните работи могат да притежават лично
оръжие за защита.
(9) Средствата, набрани от събраните по
този закон от общините приходи за общинските бюджети, представляващи такси, глоби
и имуществени санкции, се разходват само
за финансово обезпечаване на контролните
им функции по този закон и за премахване
на незаконно строителство.“
§ 108. Член 224 се изменя така:
„Чл. 224. (1) Началникът на Дирекцията за национален строителен контрол или
упълномощено от него длъжностно лице с
мотивирана заповед спира изпълнението и
забранява достъпа до строеж или до част от
строеж от първа до трета категория, който
се извършва:
1. без влязло в сила разрешение за строеж;
2. при съществени отклонения по смисъла
на чл. 154, ал. 2, т. 5 – 8;
3. със строителни продукти, несъответстващи на съществените изисквания към строежите и на изискванията на чл. 169а, ал. 1,
или в нарушение на правилата за изпълнение
на строителните и монтажните работи и на
съществените изисквания към строежите по
чл. 169, ал. 1, 2 и 3;
4. без осигурен от възложителя строителен
надзор в случаите, когато такъв е задължителен;
5. без да е съставен протокол за строителна линия и ниво и/или без да е заверена
заповедната книга;
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6. без съгласуване с Министерството на
културата при условията и по реда на Закона
за културното наследство – за недвижими
културни ценности и за строежи в техните
граници и охранителните им зони, когато това
се изисква по реда на този закон;
7. без да са изпълнени специалните изисквания и/или да са налице актовете по смисъла
на чл. 142, ал. 5, т. 7 и 8.
(2) Обстоятелствата по ал. 1 се установяват с констативен акт, съставен от органите
на Дирекцията за национален строителен
контрол. Констативният акт се връчва на заинтересуваните лица, които могат да подадат
възражения в 7-дневен срок. Заповедта по ал. 1
се издава в тридневен срок от изтичането на
срока по изречение второ. Когато нарушителят е неизвестен, копия от констативния
акт и от заповедта се поставят на строежа и
на определените за това места в сградата на
общината, района или кметството.
(3) Със заповедта по ал. 1 задължително
се дават указания за отстраняване на причините, довели до спирането на строителството, и сроковете за тяхното изпълнение. При
необходимост се разпорежда освобождаване
на строежа и на строителната площадка от
хора и механизация, както и прекъсване на
захранването с електрическа и топлинна
енергия, вода и газ. Заповедта е задължителна
за доставчиците и се изпълнява незабавно.
(4) Строителството, спряно със заповедта
по ал. 1, може да продължи с разрешение на
органа, който я е издал, след отстраняване на
причините, довели до спирането му. В случаите по чл. 154, ал. 2, т. 5 – 8 разрешението
за продължаване на строителството се издава
след представяне на заснемане и други данни,
изчисления и документи съобразно указанията
по ал. 3, които се прилагат като неразделна
част към одобрения инвестиционен проект
и доказват, че съществените отклонения са
отстранени и изпълнената част от строежа е
законосъобразна.
(5) При констатиране на строеж от първа
до трета категория, незаконен по смисъла
на чл. 225, ал. 2, органите на Дирекцията
за национален строителен контрол съставят
констативен акт, който се връчва на заинтересуваните лица, които могат да подадат
възражения в 7-дневен срок. Заповедта за
спиране на незаконния строеж се издава от
началника на Дирекцията за национален
строителен контрол или от упълномощено от
него длъжностно лице в тридневен срок от
изтичането на срока за възражения. Когато
нарушителят е неизвестен, копия от констативния акт и от заповедта се поставят на
строежа и на определените за това места в
сградата на общината, района или кметството.
(6) Със заповедта за спиране по ал. 5 се
забранява достъпът до строежа.“
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§ 109. Създава се чл. 224а:
„Чл. 224а. (1) Кметът на общината или
упълномощено от него длъжностно лице с
мотивирана заповед спира изпълнението и
забранява достъпа до строеж или до част от
строеж от четвърта до шеста категория с нарушения по смисъла на чл. 224, ал. 1.
(2) Обстоятелствата по ал. 1 се установяват
с констативен акт, съставен от длъжностните
лица по чл. 223, ал. 2. Констативният акт се
връчва на заинтересуваните лица, които могат да подадат възражения в 7-дневен срок.
Заповедта по ал. 1 се издава в тридневен срок
от изтичането на срока по изречение второ.
Когато нарушителят е неизвестен, копия от
констативния акт и от заповедта се поставят
на строежа и на определените за това места в
сградата на общината, района или кметството.
(3) Със заповедта по ал. 1 задължително
се дават указания за отстраняване на причините, довели до спиране на строителството,
и сроковете за тяхното изпълнение. При
необходимост се разпорежда освобождаване
на строежа и на строителната площадка от
хора и механизация, както и прекъсване на
захранването с електрическа и топлинна
енергия, вода и газ. Заповедта е задължителна
за доставчиците и се изпълнява незабавно.
(4) Строителството, спряно със заповедта
по ал. 1, може да продължи с разрешение на
органа, който я е издал, след отстраняване на
причините, довели до спирането му. В случаите по чл. 154, ал. 2, т. 5 – 8 разрешението
за продължаване на строителството се издава
след представяне на заснемане и други данни,
изчисления и документи съобразно указанията
по ал. 3, които се прилагат като неразделна
част към одобрения инвестиционен проект
и доказват, че съществените отклонения са
отстранени.
(5) При констатиране на строеж от четвърта до шеста категория или на част от
него, незаконен по смисъла на чл. 225, ал. 2,
от служителите по чл. 223, ал. 2 се съставя
констативен акт, който се връчва на заинтересуваните лица, които могат да подадат
възражения в 7-дневен срок. Заповедта за
спиране на незаконния строеж се издава от
кмета на общината или от упълномощено от
него длъжностно лице в тридневен срок от
изтичането на срока за възражения. Когато
нарушителят е неизвестен, копия от констативния акт и от заповедта се поставят на
строежа и на определените за това места в
сградата на общината, района или кметството.
(6) Със заповедта за спиране по ал. 5 се
забранява достъпът до строежа.“
§ 110. В чл. 225 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 след думите „незаконни строежи“
се добавя „от първа, втора и трета категория“.
2. В ал. 2:
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а) точка 5 се изменя така:
„5. при наличие на влязъл в сила отказ за
издаване на акт по чл. 142, ал. 5, т. 8;“
б) създава се т. 6:
„6. в нарушение на изискванията за строителство в територии с особена териториалноустройствена защита или с режим на
превантивна устройствена защита по чл. 10,
ал. 2 и 3.“
3. В ал. 3 се създава изречение трето:
„Когато нарушителят е неизвестен, копия от
констативния акт и от заповедта се поставят
на строежа и на определените за това места в
сградата на общината, района или кметството.“
4. Алинея 5 се изменя така:
„(5) Въз основа на влязла в сила заповед
за премахване на строежа и протокол за извършените разходи по премахването се издава
заповед за незабавно изпълнение по реда на
чл. 418 от Гражданския процесуален кодекс.“
5. В ал. 6 се създава т. 5:
„5. възложителя на строежа.“
§ 111. Създава се чл. 225а:
„Чл. 225а. (1) Кметът на общината или
у пълномощено от него длъж ностно лице
издава заповед за премахване на строежи от
четвърта до шеста категория, незаконни по
смисъла на чл. 225, ал. 2, или на части от тях.
(2) Заповедта по ал. 1 се издава въз основа
на констативен акт, съставен от служителите
по чл. 223, ал. 2. Актът се връчва на заинтересуваните лица, които могат да подадат
възражения в 7-дневен срок. Когато нарушителят е неизвестен, копия от констативния
акт и от заповедта се поставят на строежа и
на определените за това места в сградата на
общината, района или кметството.
(3) Ако заповедта за премахване не се изпълни доброволно в определения в нея срок,
тя се изпълнява принудително от общината по
ред, определен с наредба на общинския съвет.
(4) Въз основа на влязла в сила заповед за
премахване на строежа и протокол за извършените разходи по премахването се издава
заповед за незабавно изпълнение по реда на
чл. 418 от Гражданския процесуален кодекс.
(5) Принудителното премахване е за сметка
на извършителя и на:
1. лицето, упражнило строителен надзор;
2. строителя – в случай че строителството е
продължило след издадена заповед за спиране
на строежа от кмета на общината или заповед
на лицето, упражняващо строителен надзор,
вписана в заповедната книга на строежа;
3. строителя – в случаите по чл. 225, ал. 2,
т. 2 – 4;
4. проектанта и лицето, оценило съответствието на инвестиционните проекти – при
несъответствие на одобрения инвестиционен
проект, по който се изпълнява строежът, с
изискванията за безопасност по чл. 169, ал. 1,
т. 1 – 4 и/или с предназначението на земята;
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5. възложителя на строежа.
(6) Отговорността на лицата по ал. 5 е
солидарна.“
§ 112. В чл. 229 се създава ал. 3:
„(3) Технически правоспособни са лицата,
получили дипломи от акредитирано висше
училище с квалификация „архитект“, „строителен инженер“, „инженер“, „урбанист“ или
„ландшафтен архитект“.“
§ 113. В чл. 230 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 изречение първо се изменя така:
„Уст ройствени планове и инвестиционни
проекти по този закон се изработват от проектанти – физически лица, които притежават
съответната техническа и проектантска правоспособност.“
2. В ал. 3 думите „изработват проекти на
устройствени схеми и планове или да упражняват технически контрол“ се заменят
с „извършват дейностите по чл. 229, ал. 1“.
§ 114. В чл. 232 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 се създава т. 8:
„8. издаде виза за проектиране в нарушение
на предвижданията на действащия подробен
устройствен план, в нарушение на този закон,
на актовете по прилагането му и другите
правила и нормативи по проектирането и
строителството.“
2. В ал. 5 се създава т. 7:
„7. е допуснало върху негов имот, обект или
рекламен елемент да се постави преместваем
обект или рекламен елемент в противоречие
с изискванията на наредбата по чл. 56, ал. 2.“
3. В ал. 6 числото „300“ се заменя с „1000“
и числото „1500“ се заменя с „10 000“.
4. Създават се ал. 7 – 9:
„(7) Наказва се с глоба от 1000 до 5000 лв.
възложител на строеж, неизпълнил задължение по чл. 161, ал. 3.
(8) Наказва се с глоба от 1000 до 5000 лв.
строител на строеж, неизпълнил задължение
по чл. 163, ал. 2.
(9) Наказва се с глоба от 100 до 300 лв.,
ако по друг закон не е предвидено по-тежко
наказание, възложител на строеж, който не
възложи съставянето на технически паспорт
в сроковете по наредбата по чл. 176а, ал. 6.“
§ 115. Създава се чл. 232б:
„Чл. 232б. (1) За неизпълнение на задължението по § 123, ал. 1 от преходните и заключителните разпоредби на кмета на общината
се налага глоба от 10 000 лв.
(2) Актът за установяване на административното нарушение по ал. 1 се съставя от
областния управител или от определени от
него длъжностни лица от областната администрация, а наказателното постановление се
издава от министъра на регионалното развитие
и благоустройството или от упълномощено от
него длъжностно лице.“
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§ 116. В чл. 233 думата „актовете“ се заменя
с „приетите от Министерския съвет, съответно
издадените от министрите актове“.
§ 117. В чл. 234, ал. 1 числото „300“ се
заменя с „3000“ и числото „5000“ се заменя
с „15 000“.
§ 118. В чл. 237 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 7 думите „чл. 224, ал. 4“ се заменят
с „чл. 224, ал. 3“;
б) създават се т. 12 – 16:
„12. на производител на строителни продукти, несъответстващи на изискванията на
чл. 169а, ал. 1 – в размер от 5000 до 30 000 лв.;
13. на лице, сключило договор за строителен надзор или за оценка за съответствие на
инвестиционен проект в нарушение на чл. 166,
ал. 3 и 4 – в размер от 30 000 до 150 000 лв.;
14. на възложител на строеж, неизпълнил
задължение по чл. 161, ал. 3 – в размер от
5000 до 30 000 лв.;
15. на строител на строеж, неизпълнил задължение по чл. 163, ал. 2, т. 1 – 5 – в размер
от 5000 до 30 000 лв.;
16. на възложител на строеж, който не
възложи съставянето на технически паспорт
в сроковете по наредбата по чл. 176а, ал. 6 – в
размер от 1000 до 10 000 лв.“
2. В ал. 2:
а) създава се нова т. 1:
„1. на извършител, възложител или строител
на строеж от четвърта до шеста категория,
незаконен по смисъла на чл. 225, ал. 2 – в
размер от 5000 до 20 000 лв.;“
б) досегашната т. 1 става т. 2 и в нея след
думите „на строеж“ се добавя „по чл. 224а,
ал. 1 и 2“, а думите „спрян с негова заповед
по чл. 224, ал. 1“ се заличават;
в) досегашна т. 2 става т. 3 и в нея думите
„т. 1“ се заменят с „т. 2“ и думите „в размера
по ал. 1, т. 3“ се заменят с „в размер от 10 000
до 50 000 лв.“;
г) създава се нова т. 4:
„4. на лице, което ползва строеж от четвърта
и пета категория, без това да е разрешено по
установения законов ред – в размер от 1000
до 10 000 лв.;“
д) досегашна т. 3 става т. 5 и в нея след
думата „чл. 57а, ал. 6“ се поставя запетая, а
думите „чл. 222а, т. 3 – в размер от 5000 до
50 000“ се заменят с „чл. 224а, ал. 3 или по
чл. 178, ал. 6 – в размер от 5000 до 20 000 лв.“;
е) досегашната т. 4 става т. 6.
§ 119. В чл. 239 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 т. 6 се изменя така:
„6. от кмета на общината или от упълномощено от него длъжностно лице – в предвидените от закона случаи.“
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2. В ал. 2 навсякъде след думите „разрешение за ползване“ се добавя „или удостоверение
за въвеждане в експлоатация“.
§ 120. В допълнителните разпоредби се
правят следните изменения и допълнения:
1. Параграф 1а се изменя така:
„§ 1а. Министърът на отбраната, съответно
министърът на вътрешните работи или председателят на Държавна агенция „Национална
сигурност“, може да делегира свои правомощия
по този закон на заместниците си и на други
длъжностни лица в системата на Министерството на отбраната, на Министерството на
вътрешните работи или на Държавна агенция
„Национална сигурност“.“
2. В § 3:
а) досегашният текст става ал. 1;
б) създава се ал. 2:
„(2) Цената на всички услуги, които предоставят експлоатационните дружества в процеса
на одобряване или на изменение на проекти на
общи или на подробни устройствени планове,
както и в процеса на одобряване на инвестиционни проекти и издаване на разрешения за
строеж, като предоставяне на изходни данни,
съгласуване на проекти, даване на становища
или предписания и други, се определя по реда
на чл. 7а от Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност и се
одобрява от съответния обществен регулатор.“
3. Параграф 4 се изменя така:
„§ 4. (1) Предвиденото в този закон и в
актовете по неговото прилагане съобщаване
от компетентните органи на заинтересуваните
лица по реда на Административнопроцесуалния кодекс се извършва чрез отправяне на
писмено съобщение.
(2) Когато в този закон и в актовете по
неговото прилагане не се предвижда изрично, че съобщаването се извършва по реда на
Административнопроцесуалния кодекс, то се
извършва чрез отправяне на писмено съобщение до заинтересуваните лица. В случаите,
когато адресът на някое от заинтересованите
лица не е известен или то не е намерено на
посочения от него адрес, което се удостоверява с подписите на две длъжностни лица,
съобщението се залепва на жилището или на
недвижимия имот, за който се отнася, и се
поставя на таблото за обявления в сградата
на общината, района или кметството или на
интернет страницата на съответния орган за
времето за подаване на възражения, предложения и искания. Така направеното съобщение,
както и датата на поставянето и свалянето
му от таблото за обявления или от интернет
страницата на органа, се удостоверява с подписите на две длъжностни лица.
(3) Когато заинтересувани лица са всички собственици и носители на ограничени
вещни права в сгради с режим на етажна
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собственост, съобщенията до тях се връчват
чрез председателите на управителните съвети
(управители). До избирането на председатели
на управителните съвети на етажната собственост (управители) по Закона за управление
на етажната собственост съобщаването се
извършва по реда на ал. 2, изречения второ
и трето.“
4. В § 5:
а) в т. 5 думите „устройствени схеми и
планове“ се заменят с „концепции и схеми
за пространствено развитие и с устройствени
планове“;
б) в т. 18, изречение второ след думата
„сградите“ запетаята и думите „когато са
предвидени за жилища, ателиета и кабинети“
се заличават;
в) в т. 38 след думата „реставрация“ се
поставя запетая и се добавя „реконструкция
по автентични данни по смисъла на чл. 74,
ал. 1 от Закона за културното наследство“;
г) точка 50 се изменя така:
„50. „Надземен етаж“ е етажът, таванът,
на който е разположен на повече от 1,50 м
над котата на средното ниво на прилежащия
терен (на прилежащия тротоар към улицата).“;
д) точка 52 се изменя така:
„52. „Кота на средното ниво на прилежащия
терен“ е средноаритметичната стойност на
най-ниската и най-високата проектна кота на
прилежащия терен за съответната ограждаща
стена, оформен (моделиран) съобразно част
„Геодезическа“ (вертикална планировка) на
инвестиционния проект.“;
е) създават се т. 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80,
81 и 82:
„74. „Обект с регионално значение“ е обект,
определен като такъв с решение на съответния областен съвет за развитие по Закона за
регионалното развитие.
75. „Социална инфраструктура“ са сгради и
съоръжения – публична собственост, формиращи система за обслужване на населението
в администрацията на държавната и местната
власт, образованието, здравеопазването, културата, социалните дейности и спорта.
76. „Противодействие на свлачищните,
ерозионните и абразионните процеси“ е комплекс от дейности за регистриране и мониторинг на застрашени и засегнати територии
от свлачища, морска абразия, речна ерозия
и неблагоприятни техногенни процеси и извършване на геозащитни мерки и дейности.
77. „Свлачищни райони“ са естествени или
изкуствени склонове и откоси, които се движат
или могат да се въведат в неустойчиво състояние под влияние на комплекс от природни
и техногенни фактори и са регистрирани в
публичния регистър на свлачищните райони
по чл. 95, ал. 2.
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78. „Геозащитни мерки и дейности“ са
мерки и дейности, свързани с изработване
на укрепителни и брегоукрепителни схеми,
инженерно-геоложки и хидрогеоложки проучвания, инженерно-геоложки районирания,
инвестиционни проекти и извършване на
брегоукрепителни, брегозащитни и геозащитни строежи за укрепване и отводняване на
територии, засегнати от свлачищни, ерозионни
и абразионни процеси.
79. „Държавни дружества за геозащита“
са Геозащи та ЕООД – Варна, Геозащ и та
ЕООД – Плевен, и Геозащита ЕООД – Перник.
80. „Преместваем обект“ е обект, предназначен за увеселителна, търговска или
друга обслужваща дейност, който може след
отделянето му от повърхността и от мрежите на техническата инфраструктура да бъде
преместван в пространството, без да губи
своята индивидуализация и възможност да
бъде ползван на друго място със същото или
с подобно предназначение на това, за което е
ползван на мястото, от което е отделен, като
поставянето му и/или премахването му не
изменя трайно субстанцията или начина на
ползване на земята, както и на обекта, върху
който се поставя или от който се отделя.
81. „Рекламен елемент“ е преместваем
обект със самостоятелна или полусамостоятелна конструкция, който се закрепва временно върху терен, сграда или друг обект,
при необходимост и с фундамент, и служи за
извършване на реклама.
82. „Защитени територии за опазване на
култ у рното наследство“ са единичните и
груповите недвижими културни ценности с
техните граници и охранителни зони, съобразно режимите за опазване, определени с акта
за тяхното деклариране или за предоставяне
на статут.“
§ 121. В § 6 от преходните разпоредби се
правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 7 думите „земи и гори от горския
фонд“ се заменят с „поземлени имоти в горски
територии“, а думите „схеми и“ се заличават.
2. Създава се ал. 8:
„(8) Плановете по ал. 7, които не са в цифров вид, преди изработване на устройствения
план се преработват в цифров вид във формат,
определен по реда на Закона за кадастъра и
имотния регистър.“
§ 122. В заключителните разпоредби се
правят следните изменения и допълнения:
1. В § 18 ал. 6 се отменя.
2. Параграф 20а се отменя.
3. В § 22 т. 1 се изменя така:
„1. по отношение на регулацията:
а) с влизането в сила на административния
акт за одобряване на подробен устройствен
план по чл. 16;
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б) със сключването на окончателни договори за прехвърляне право на собственост,
когато такива се предвиждат;
в) с изплащането на обезщетенията по
отчуждителните производства;“.
4. В § 23, ал. 3 думите „схеми и“ се заличават.
5. В § 24, ал. 3 навсякъде думата „лицензиран“ се заменя с „регистриран“.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 123. (1) В 6-месечен срок от влизането в
сила на този закон кметовете на общини, в
които няма действащ общ устройствен план,
внасят предложение в съответния общински
съвет по чл. 124, ал. 1 за изработването на
общ устройствен план.
(2) Финансирането на изработването на
плановете се подпомага и със средства от
държавния бюджет, които се предвиж дат
ежегодно в закона за държавния бюджет на
Република България за съответната година.
§ 124. (1) Започнатите производства по
изработване на общи и подробни устройствени планове, които не са приключили до
влизането в сила на този закон с издаване
на акт за одобряването им, се одобряват по
досегашния ред.
(2) За дата на започване на производство
по изработване на общи или на подробни
устройствени планове и на техни изменения
се смята датата на допускане изработването
на съответния проект.
§ 125. (1) Започнатите производства по
съгласуване и одобряване на инвестиционни
проекти, които не са приключили до влизането в сила на този закон, се одобряват по
досегашния ред.
(2) За дата на започване на производство
по одобряване на инвестиционен проект и
издаване на разрешение за строеж се смята
денят на внасянето на инвестиционен проект
за съгласуване и одобряване от компетентния
орган. За започнато производство се смята
и наличието на съгласуван от компетентния
орган идеен инвестиционен проект.
§ 126. Започнатите до влизането в сила
на този закон производства по премахване
на незаконни строежи или на части от тях
от четвърта до шеста категория се довършват
по досегашния ред.
§ 127. (1) Строежи, изградени до 31 март
2001 г., за които няма строителни книжа, но
са били допустими по разпоредбите, които са
действали по времето, когато са извършени,
или по действащите разпоредби съгласно този
закон, са търпими строежи и не подлежат
на премахване или забрана за ползване. Те
могат да бъдат предмет на прехвърлителна
сделка след представяне на удостоверение
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от органите, които са овластени да одобряват съответните инвестиционни проекти, че
строежите са търпими.
(2) Строежи по § 184 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение
и допълнение на Закона за устройство на
територията (ДВ, бр. 65 от 2003 г.), незаявени
за узаконяване до влизането в сила на този
закон, могат да бъдат узаконени по искане
на собственика, ако са били допустими по
разпоредбите, които са действали по времето,
когато са извършени, или по действащите
разпоредби съгласно този закон.
(3) Производството по узакон яване на
строежите по ал. 2 започва по заявление от
собственика до органа, който е издал или е
следвало да издаде разрешението за строеж,
подадено в едногодишен срок от влизането в
сила на този закон.
(4) В едномесечен срок от постъпване на
заявлението длъжностните лица от общинската администрация съставят констативен акт
за установяване на незаконното строителство,
въз основа на който органът по ал. 3 изисква
необходимите документи по чл. 144 и определя
срок за представянето им.
(5) При непредставяне на необходимите
документи в определения срок или когато
органът по ал. 3 прецени, че не са налице
условията за узаконяване, той издава мотивиран отказ, съобщава го на заинтересуваните
лица и уведомява Дирекцията за национален
строителен контрол за прилагане на мерките
по чл. 225.
(6) Строежите се узаконяват на името на
собственика на земята, на името на лицето,
на което е учредено право на строеж, или на
името на лицето, което има право да строи в
чужд имот по силата на специален закон. Ако
строежът е изграден от несобственик, отношенията между строителя и собственика се
уреждат съгласно изискванията на чл. 72 – 74
от Закона за собствеността.
(7) За незаконно извършените строежи в
съсобствени недвижими имоти и в етажна
собственост, които са допустими за узаконяване и могат да се ползват самостоятелно,
актът за узаконяване може да бъде издаден
на името на всички съсобственици, съответно
собственици в етажната собственост, ако те
не са възразили срещу незаконния строеж
по време на извършването му. В този случай
споровете относно правата върху узаконения
строеж се решават по общия исков ред.
(8) Узаконяването се състои в съгласуване на инвестиционен проект – заснемане за
узаконяване, привеждане на строежа в съответствие със съгласувания проект, заплащане
на дължимите глоби и такси и издаване на
акт за узаконяване. Проектът – заснемане за
узаконяване, се изработва в обхват, определен
с наредбата по чл. 139, ал. 5.
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(9) Времето за извършване на незаконния
строеж се установява с всички доказателствени
средства, допустими по Гражданския процесуален кодекс, включително и с декларации.
За вписване на неверни данни в декларациите
лицата носят наказателна отговорност.
(10) За сроковете за съгласуване на инвестиционни проекти – заснемане за узаконяване, и
за издаване на актове за узаконяване, за съобщаването на издадените актове за узаконяване
или на отказите да се издадат такива актове,
за обжалването им по законосъобразност и
за уведомяването на съответните регионални
дирекции се прилагат изискванията на глава
осма.
(11) Актовете за узаконяване заедно с инвестиционните проекти – заснемане за узаконяване, както и отказите по ал. 5 подлежат
на обжалване по реда на чл. 216.
(12) За незавършените части на строежа се
съгласува инвестиционен проект и се издава
разрешение за строеж по общия ред.
(13) При отчуждаването на строежи по
ал. 1 и на узаконени строежи по ал. 2 те се
оценяват и за тях се дължи обезщетение на
собствениците по общия ред.
(14) Производствата по заявленията за
узаконяване на строежите по ал. 2 и по § 184,
ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение
на Закона за устройство на територията (ДВ,
бр. 65 от 2003 г.) се приключват в двугодишен
срок от влизането в сила на този закон.
(15) Строежите по ал. 2, които не са заявени за узаконяване в срок или за които
производството по узаконяване е приключило
с влязъл в сила отказ за издаване на акт за
узаконяване, се премахват по реда на чл. 225.
§ 128. (1) Лицата, получили лиценз от
министъра на регионалното развитие и благо
устройството, могат да продължат да извършват дейността си по чл. 166, ал. 1 до изтичане
срока на лиценза.
(2) В тримесечен срок преди изтичането
на срока на лиценза лицата по ал. 1 могат
да подадат писмено заявление до началника
на Дирекцията за национален строителен
контрол за издаване на удостоверение с нов
срок 5 години. Началникът на Дирекцията за
национален строителен контрол се произнася
въз основа на декларация от заявителя, че не
са отпаднали някои от основанията, послужили за издаване на удостоверение. Новите
обстоятелства по чл. 167 се удостоверяват със
съответните документи.
§ 129. (1) Действието на издаден от министъра на регионалното развитие и благоустройството лиценз се прекратява от началника на
Дирекцията за национален строителен контрол
преди изтичането на срока, за който лицензът е издаден, по искане на лицензираното
лице при представяне на доказателства, че
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няма неприключили договори за дейностите
по лиценза, както и при прекратяване на
юридическото лице или предприятието на
едноличния търговец или при:
1. влезли в сила две наказателни постановления, с които са наложени имуществени
санкции на юридическото лице или на едноличния търговец по този закон или нормативните актове по прилагането му;
2. влезли в сила три наказателни постановления за срок една година на физическите
лица, които упражняват дейностите от и за
сметка на лицензираното юридическо лице
или едноличен търговец;
3. отпадане на някое от основанията, послужили за издаване на лиценза.
(2) Действието на издаден от министъра на
регионалното развитие и благоустройството
лиценз се спира от началника на Дирекцията
за национален строителен контрол за срок една
година при влязло в сила наказателно постановление, с което е наложена имуществена
санкция на лице, което е извършило оценка
за съответствие на инвестиционен проект в
нарушение на изискванията на чл. 142, ал. 5
и/или при упражняване на строителен надзор
е допуснало изпълнение на незаконен строеж
по смисъла на чл. 225.
§ 130. В Закона за безопасно използване на
ядрената енергия (обн., ДВ, бр. 63 от 2002 г.;
изм., бр. 120 от 2002 г., бр. 70 от 2004 г., бр. 76,
88 и 105 от 2005 г., бр. 30 от 2006 г., бр. 11 и
109 от 2007, бр. 36 и 67 от 2008 г., бр. 42 и 74
от 2009 г., бр. 80, 87, 88 и 97 от 2010 г., бр. 26
от 2011 г. и бр. 38 от 2012 г.) в чл. 105, ал. 2,
изречение второ думите „схеми и“ се заличават.
§ 131. В Закона за водите (обн., ДВ, бр. 67
от 1999 г.; изм., бр. 81 от 2000 г., бр. 34, 41 и
108 от 2001 г., бр. 47, 74 и 91 от 2002 г., бр. 42,
69, 84 и 107 от 2003 г., бр. 6 и 70 от 2004 г.,
бр. 18, 77 и 94 от 2005 г., бр. 29, 30, 36 и 65 от
2006 г.; попр., бр. 66 от 2006 г.; изм., бр. 105
и 108 от 2006 г., бр. 22 и 59 от 2007 г., бр. 36,
52 и 70 от 2008 г., бр. 12, 32, 35, 47, 82, 93, 95
и 103 от 2009 г., бр. 61 и 98 от 2010 г., бр. 19,
28, 35 и 80 от 2011 г. и бр. 45 и 77 от 2012 г.) в
чл. 151, ал. 6, т. 2 и чл. 155, ал. 2, т. 2 думите
„схеми и“ се заличават.
§ 132. В Закона за горите (обн., ДВ, бр. 19
от 2011 г.; изм., бр. 43 от 2011 г., бр. 38 и 60
от 2012 г.) в чл. 12 ал. 2 се отменя.
§ 133. В Закона за гражданското въздухоплаване (обн., ДВ, бр. 94 от 1972 г.; изм.,
бр. 30 от 1990 г., бр. 16 от 1997 г., бр. 85 от
1998 г., бр. 12 от 2000 г., бр. 34 и 111 от 2001 г.,
бр. 52 и 70 от 2004 г., бр. 88 и 102 от 2005 г.
и бр. 30, 36, 37, 105 и 108 от 2006 г., бр. 10,
41 и 109 от 2007 г., бр. 36, 66 и 67 от 2008 г.,
бр. 35, 47, 82 и 102 от 2009 г., бр. 63, 73 и 94
от 2010 г., бр. 41, 81 и 99 от 2011 г., бр. 38 и 60
от 2012 г.) в чл. 16б, ал. 1, т. 6 думите „схеми
и“ се заличават.
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§ 134. В Закона за държавната собственост
(обн., ДВ, бр. 44 от 1996 г.; изм., бр. 104 от
1996 г., бр. 55, 61 и 117 от 1997 г., бр. 93 и 124
от 1998 г., бр. 67 от 1999 г., бр. 9, 12, 26 и 57
от 2000 г., бр. 1 от 2001 г.; Решение № 7 на
Конституционния съд от 2001 г. – бр. 38 от
2001 г.; изм., бр. 45 от 2002 г., бр. 63 от 2003 г.,
бр. 24 и 93 от 2004 г., бр. 32 от 2005 г., бр. 17,
30, 36, 64 и 105 от 2006 г., бр. 41, 59, 92 и 113 от
2007 г., бр. 52 и 54 от 2008 г., бр. 10, 17, 19, 33
и 41 от 2009 г., бр. 18 и 87 от 2010 г., бр. 19 и
47 от 2011 г. и бр. 45 от 2012 г.) в чл. 42б, ал. 1
думите „чл. 124, ал. 4“ се заменят с „чл. 124а“.
§ 135. В Закона за електронните съобщения
(обн., ДВ, бр. 41 от 2007 г.; изм., бр. 109 от
2007 г., бр. 36, 43 и 69 от 2008 г., бр. 17, 35, 37
и 42 от 2009 г.; Решение № 3 на Конституционния съд от 2009 г. – бр. 45 от 2009 г.; изм.,
бр. 82, 89 и 93 от 2009 г., бр. 12, 17, 27 и 97
от 2010 г., бр. 105 от 2011 г. и бр. 38 и 44 от
2012 г.) се правят следните изменения:
1. В чл. 281, ал. 2 думата „лицензирани“
се заменя с „регистрирани“.
2. В чл. 283, ал. 3 думите „чл. 124, ал. 3“
се заменят с „чл. 124а, ал. 5“.
§ 136. В Закона за енергетиката (обн., ДВ,
бр. 107 от 2003 г.; изм., бр. 18 от 2004 г., бр. 18
и 95 от 2005 г., бр. 30, 65 и 74 от 2006 г., бр. 49,
55 и 59 от 2007 г., бр. 36, 43 и 98 от 2008 г.,
бр. 35, 41, 42, 82 и 103 от 2009 г., бр. 54 и 97
от 2010 г., бр. 35 и 47 от 2011 г., бр. 38 и 54 от
2012 г.) в чл. 43, ал. 7 думите „предвидените
утвърдени устройствени схеми и планове“
се замен ят с „действащите уст ройствени
планове“.
§ 137. В Закона за здравето (обн., ДВ, бр. 70
от 2004 г.; изм., бр. 46, 76, 85, 88, 94 и 103 от
2005 г., бр. 18, 30, 34, 59, 71, 75, 80, 81, 95 и
102 от 2006 г., бр. 31, 41, 46, 53, 59, 82 и 95 от
2007 г., бр. 13, 102 и 110 от 2008 г., бр. 36, 41,
74, 82, 93, 99 и 101 от 2009 г., бр. 41, 42, 50,
59, 62, 98 и 100 от 2010 г., бр. 8, 9, 45 и 60 от
2011 г., бр. 38, 40, 54 и 60 от 2012 г.) в чл. 35
думите „схеми и“ се заличават.
§ 138. В Закона за Камарата на строителите
(обн., ДВ, бр. 108 от 2006 г.; изм., бр. 19, 35
и 92 от 2009 г. и бр. 15 от 2010 г.) се правят
следните изменения и допълнения:
1. В чл. 14 се създава ал. 8:
„(8) Чуждестранни юридически и физически лица – строители по смисъла на Закона
за устройство на територията, на които е
възложено изпълнението на инвестиционни
проекти на територията на Република България по Програмата на НАТО за инвестиции
в сигурността, не се вписват в Централния
професионален регистър на строителя. Строителят уведомява писмено председателя на
комисията по чл. 26 в 7-дневен срок след
сключването на договора с възложителя.“
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2. В чл. 15, ал. 4 думите „чл. 137, ал. 1,
т. 2, буква „з“ се заменят с „чл. 137, ал. 1,
т. 4, буква „е“ и т. 5, буква „е“.
3. В чл. 17, ал. 2, т. 8 думите „чл. 137, ал. 1,
т. 2, буква „з“ се заменят с „чл. 137, ал. 1, т. 4,
буква „е“ и т. 5, буква „е“.
§ 139. В Закона за камарите на архитектите
и инженерите в инвестиционното проектиране (обн., ДВ, бр. 20 от 2003 г.; изм., бр. 65 от
2003 г., бр. 77 от 2005 г., бр. 30 и 79 от 2006 г.,
бр. 59 от 2007 г., бр. 13 от 2008 г., бр. 28 от
2009 г. и бр. 15 от 2010 г.) се правят следните
изменения:
1. В чл. 7:
а) в ал. 7, изречение второ думите „схеми
и“ се заличават;
б) в ал. 8, изречение второ думите „схеми
и“ се заличават.
2. В чл. 29, ал. 3 думите „схеми и“ се заличават.
3. В § 1, т. 1 от допълнителните разпоредби
думите „устройствени схеми, планове“ се заменят с „концепции и схеми за пространствено
развитие, устройствени планове“.
§ 140. В Закона за културното наследство
(обн., ДВ, бр. 19 от 2009 г.; Решение № 7 на
Конституционния съд от 2009 г. – бр. 80 от
2009 г.; изм., бр. 92 и 93 от 2009 г., бр. 101
от 2010 г., бр. 54 от 2011 г., бр. 15, 38, 45 и 77
от 2012 г.) се правят следните изменения и
допълнения:
1. В чл. 14:
а) в ал. 1, т. 13:
аа) буква „а“ се изменя така:
„а) заданията за проектиране, плановете
за опазване и управление, устройствените
планове, техните изменения, специфичните
правила и нормативи към тях и инвестиционните проекти – за единични и групови
недвижими културни ценности, в техните
граници и охранителни зони в предвидените
от този закон случаи;“
бб) в буква „в“ след думите „както и тяхното“ се добавя „преместване или“;
б) в ал. 2 след думите „т. 13“ се поставя
запетая и се добавя „буква „в“.
2. В чл. 78 т. 2 се отменя.
3. В чл. 80:
а) в ал. 1 думата „схеми“ се заменя с
„планове“;
б) в ал. 3 думите „схеми и“ се заличават;
в) в ал. 4 думите „устройствени схеми“ и
запетаята след тях се заличават.
4. В § 4 от допълнителните разпоредби
т. 15 се изменя така:
„15. „Реконструкция по автентични данни
на недвижима културна ценност“ е пълно
или частично преизграждане, на основание
на графична, текстова, фотодокументация и
други източници, които дават информация за
формата и проекта, материалите и субстанцията, използването и функцията, традицията
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и техниките, местоположението и обстановката, духа и настроението/усещането и други
вътрешни и външни фактори.“
§ 141. В Закона за лечебните растения
(обн., ДВ, бр. 29 от 2000 г.; изм., бр. 23 и 91 от
2002 г., бр. 30 и 65 от 2006 г., бр. 94 от 2007 г.,
бр. 36 и 43 от 2008 г., бр. 80 и 103 от 2009 г.
и бр. 28 от 2011 г.) в чл. 18 думите „схеми и“
се заличават.
§ 142. В Закона за насърчаване на инвестициите (обн., ДВ, бр. 97 от 1997 г.; попр., бр. 99
от 1997 г.; изм., бр. 29 и 153 от 1998 г., бр. 110
от 1999 г., бр. 28 от 2002 г., бр. 37 от 2004 г.;
попр., бр. 40 от 2004 г.; изм., бр. 34, 59, 65, 80,
82 и 86 от 2006 г., бр. 42 и 53 от 2007 г., бр. 69
от 2008 г., бр. 41 и 82 от 2009 г., бр. 18, 88 и
100 от 2010 г., бр. 38 и 45 от 2012 г.) в чл. 21,
ал. 4 думите „и чл. 96, ал. 5“ се заличават.
§ 143. В Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност (обн.,
ДВ, бр. 55 от 2003 г.; попр., бр. 59 от 2003 г.;
изм., бр. 107 от 2003 г., бр. 39 и 52 от 2004 г.,
бр. 31 и 87 от 2005 г., бр. 24, 38 и 59 от 2006 г.,
бр. 11 и 41 от 2007 г., бр. 16 от 2008 г., бр. 23,
36, 44 и 87 от 2009 г., бр. 25, 59, 73 и 77 от
2010 г., бр. 39 и 92 от 2011 г., бр. 26 и 53 от
2012 г.) в приложението към чл. 9, ал. 1, т. 2
се отменя т. 30.
§ 144. В Закона за опазване на околната
среда (обн., ДВ, бр. 91 от 2002 г.; попр., бр. 98
от 2002 г.; изм., бр. 86 от 2003 г., бр. 70 от
2004 г., бр. 74, 77, 88, 95 и 105 от 2005 г., бр. 30,
65, 82, 99, 102 и 105 от 2006 г., бр. 31, 41 и 89
от 2007 г., бр. 36, 52 и 105 от 2008 г., бр. 12,
19, 32, 35, 47, 82, 93 и 103 от 2009 г., бр. 46 и
61 от 2010 г., бр. 35 и 42 от 2011 г., бр. 32, 38
и 53 от 2012 г.) в чл. 103а се правят следните
изменения:
1. В ал. 3, т. 3 думите „схеми и“ се заличават, а думите „чл. 121, ал. 2“ се заменят с
„чл. 127, ал. 2“.
2. В ал. 4 думите „чл. 121, ал. 1“ се заменят
с „чл. 127, ал. 1“.
§ 145. В Закона за регионалното развитие
(обн., ДВ, бр. 50 от 2008 г.; изм., бр. 47, 82 и
93 от 2009 г.) се правят следните изменения
и допълнения:
1. Член 1 се изменя така:
„Чл. 1. С този закон се уреждат:
1. планирането, програмирането, управлението, ресурсното осигуряване, наблюдението, контролът и оценката по изпълнението
на стратегиите, плановете и програмите за
провеждане на държавната политика за регионалното развитие;
2. разработването, управлението и информационното осигуряване на концепции и схеми
за пространствено развитие на национално,
регионално, областно и общинско ниво.“
2. В чл. 2:
а) създава се ал. 1:
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„(1) Държавната политика за регионално
развитие се изпълнява в съответствие със
стратегиите за пространствено развитие на
национално, регионално, областно и общинско
ниво, определени с концепциите и схемите за
съответното териториално ниво.“;
б) досегашният текст става ал. 2.
3. Създава се чл. 2а:
„Чл. 2а. (1) Концепциите и схемите за
пространствено развитие определят целите
на държавната политика за устройство на
територията за определен времеви период за
съответното териториално ниво.
(2) Основни те насок и и п ринципи на
политиката за пространствено развитие се
определят от Министерския съвет по предложение на министъра на регионалното развитие и благоустройството, като се отчитат
стратегическите насоки, цели и принципи на
политиката на Европейския съюз за:
1. балансирано и устойчиво развитие на
страните и регионите;
2. развитие на балансирана полицентрична
мрежа от градски центрове;
3. засилване процесите на европейско териториално сътрудничество чрез подготовка
на стратегии за пространствено развитие на
районите за трансгранично сътрудничество и
на мрежата от градски центрове в тях;
4. пространствената интеграция на българските региони с регионите в Европейския
съюз и с регионите на съседните страни.“
4. Създава се глава втора „а“ с чл. 7а – 7д:
„ Г л а в а

в т о р а

„ а “

СТРАТЕГИЧЕСКО ПЛАНИРАНЕ НА
ПРОСТРАНСТВЕНОТО РАЗВИТИЕ
Чл. 7а. (1) Стратегическото планиране
на пространственото развитие обхваща разработването и актуализацията на система
от документи за пространствено развитие
на на ц иона л но, рег иона л но и общ и нско
ниво, определящи стратегия за интегрирано
пространствено развитие при отчитане на
териториалния потенциал и принципите за
балансирано устойчиво развитие.
(2) Системата от документи за стратегическото планиране на пространственото
развитие обхваща:
1. Националната концепция за пространствено развитие;
2. Регионалната схема за пространствено
развитие на район от ниво 2;
3. Регионалната схема за пространствено
развитие на област;
4. Концепцията за пространствено развитие
на община.
Чл. 7б. (1) Националната концепция за
пространствено развитие определя стратегията за развитие на националната територия
и връзките є със съседни страни и региони.
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(2) Националната концепция за пространствено развитие се разработва в съответствие
с действащите стратегически документи на
Европейския съюз в областта на пространственото развитие на макрорегионално ниво
и с националните стратегически документи
за развитие на отделните сектори – транспорт, околна среда, енергетика, икономика,
здравеопазване, образование, туризъм и др.
(3) Националната концепция за пространствено развитие определя средносрочни перспективи и цели за пространствено развитие
на националната територия и дългосрочни (за
период 20 години) – по отношение на развитието на инфраструктурните оси и коридори.
(4) Националната концепция за пространствено развитие съдържа:
1. функционално-йерархична структура на
мрежата от градски центрове, включително
с европейско и макрорегионално значение;
2. дефинира агломерациионните образувания и зоните им на влияние, включително
тези, които имат трансграничен характер;
3. определя връзките на мрежата от градски
центрове в страната и връзките с мрежите
от градски центрове в съседните страни в
макрорегиона;
4. дефинира главни и второстепенни оси
на развитие, включително оси с европейско
и макрорегионално значение;
5. дефинира транспортните коридори и
инфраструктурни обекти с международно и
национално значение, включително интегрирането на страната с европейската транспортна,
енергийна мрежа и мрежите за пренос на
природен газ, нефт и нефтопродукти;
6. дефинира външните инфраструктурни
връзки на страната в дългосрочен план;
7. определя зоните за трансгранично и
меж д у рег иона лно сът ру дни чес т во, кои т о
допускат съвместно планиране и управление
със съседни страни.
(5) Националната концепция за пространствено развитие се приема от Министерския
съвет по предложение на министъра на регионалното развитие и благоустройството.
Чл. 7в. (1) Регионалната схема за пространствено развитие на район от ниво 2 определя
стратегията за пространствено развитие на
региона и връзките му с други региони от
ниво 2 в страната и в съседните държави в
макрорегиона.
(2) Регионалната схема за пространствено
развитие на район от ниво 2 се разработва
в съответствие с действащата Национална
концепция за пространствено развитие и
предвижданията на регионално ниво на сек
торните стратегии.
(3) Регионалната схема за пространствено
развитие на район от ниво 2 определя средносрочни перспективи и цели за пространствено
развитие на територията на района и дълго-

ВЕСТНИК

БРОЙ 82

срочни (за период от 20 години) – по отношение на развитието на инфраструктурните
оси и коридори с национално и регионално
значение, преминаващи през територията му.
(4) Регионалната схема за пространствено
развитие на район от ниво 2 съдържа:
1. функционално-йерархична структура на
мрежата от градски центрове (центрове на
развитие) в района от ниво 2, включително
центрове на общини;
2. агломерационни образувания и зони на
влияние и селищни образувания по Закона за
административно-териториалното устройство
на Република България;
3. оси на развитие – с национално, регионално значение, и връзки с осите на развитие
в макрорегиона;
4. транспортни коридори и други инфраструктурни мрежи – с национално и регионално значение, включително връзки със
съседните региони в страната и с региони в
съседни на България държави;
5. структура на пространството – зони с
висока степен на урбанизация (централни,
периферни), слабо урбанизирани селски райони с наличие на изявен градски център
(централни, периферни), слабо урбанизирани
райони без изявен градски център (централни,
периферни);
6. дефиниране на зони с географска специфика – гранични, планински, крайбрежни;
7. функционално зониране на пространството – индустриални и бизнес зони с национално и регионално значение, зони за
туризъм и отдих с национално и регионално
значение, зони за транспортни дейности с
национално и регионално значение, природни
и защитени зони;
8. цели и обхват на дейностите за интегрирано градско развитие, включително на
градското възстановяване.
(5) Регионалната схема за пространствено развитие на район от ниво 2 се приема
от Министерския съвет по предложение на
министъра на регионалното развитие и благоустройството.
Чл. 7г. (1) Регионалната схема за пространствено развитие на район от ниво 3 (област)
определя стратегията за пространствено развитие на областта и връзките є с други области
в рамките на района от ниво 2 и в съседни
райони в страната и в съседните държави.
(2) Регионалната схема за пространствено
развитие на район от ниво 3 се разработва в
съответствие с действащата регионална схема за пространствено развитие за района от
ниво 2 и предвижданията на областно ниво на
секторни стратегии в сферата на транспорта,
енергетиката, икономиката, туризма, околната
среда, образованието, здравеопазването и др.

БРОЙ 82

ДЪРЖАВЕН

(3) Регионалната схема за пространствено
развитие на район от ниво 3 определя средносрочни перспективи и цели за пространствено
развитие на територията на областта, включващи центрове и оси на развитие и дългосрочни
(за период от 20 години) – по отношение на
развитието на инфраструктурните оси и коридори с национално и регионално значение,
преминаващи през територията на района.
(4) Регионалната схема за пространствено
развитие на район от ниво 3 съдържа:
1. функционално-йерархична структура на
мрежата от градски центрове (центрове на
развитие) в областта, центрове на общини и
други населени места, изявени като центрове;
2. агломерационни образувания и зони на
влияние и селищни образувания по Закона за
административно-териториалното устройство
на Република България;
3. оси на развитие – с национално, регионално и местно значение, и връзки с осите
на развитие на съседни области;
4. транспортни коридори и други инфраструктурни мрежи – с национално, регионално и местно значение, включително връзки
със съседните области в района от ниво 2 и
трансгранични връзки;
5. структура на пространството – общини
с висока степен на урбанизация, слабо урбанизирани селски общини с наличие на изявен
градски център и слабо урбанизирани общини
без изявен градски център;
6. функционално зониране на пространството – индустриални и бизнес зони с национално, регионално и местно значение на
територията на областта, зони за туризъм и
отдих с регионално и местно значение, зони за
транспортни дейности, защитени територии;
7. цели и обхват на дейностите за интегрирано градско развитие, включително на
градското възстановяване;
8. специализирани схеми за развитие на
индустрията (индустриални и бизнес зони),
на транспортната система, на туризма, на
енергийните мрежи и услуги и идентифициране на дейности и проекти с регионално и
надобщинско значение.
(5) Регионалната схема за пространствено
развитие на район от ниво 3 се приема от
областния съвет за развитие по предложение
на областния управител.
Чл. 7д. (1) Концепцията за пространствено
развитие на общината определя стратегията
за пространствено развитие на територията
є и връзките със съседните общини.
(2) Концепцията за пространствено развитие на общината се разработва в съответствие
с действащата Регионална схема за пространствено развитие на район от ниво 3 (област)
и специализираните схеми към нея.
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(3) Концепцията за пространствено развитие на общината определя средносрочни
перспективи и цели за пространствено развитие на територията є по отношение на
мрежата от населените места, връзките със
съседните общини и областния център, както
и интегрирането на територията на общината в регионалната транспортна, енергийна и
телекомуникационна мрежа.
(4) Концепцията за пространствено развитие на общината съдържа:
1. функционално-йерархична структу ра
на мрежата от населени места в общината и
връзки с центровете на съседните общини,
областния и други градски центрове, свързани
с развитието на общината;
2. оси на развитие – с регионално, надобщинско и общинско значение, и връзки
с осите на развитие на съседни общини и с
националните оси;
3. транспортни и други инфраструктурни мрежи – с областно и местно значение,
включително връзки със съседни общини и
трансгранични връзки;
4. функционално зониране на пространството – индустриални и бизнес зони с регионално
и местно значение на територията на общината, зони за туризъм и отдих с регионално
и местно значение, зони за транспортни дейности, защитени територии, пространствена
организация на инфраструктурата в областта
на здравеопазването и образованието;
5. дейности за интегрирано градско развитие, включително за градско възстановяване.
(5) Концепцията за пространствено развитие на общината се приема от общинския
съвет по предложение на кмета на общината.“
5. В чл. 10:
а) създава се нова ал. 2:
„(2) Националната стратегия за регионално
развитие отчита стратегията за пространствено развитие на страната, определена от
Националната концепция за пространствено
развитие.“;
б) досегашните ал. 2 и 3 стават съответно
ал. 3 и 4.
6. В чл. 11:
а) създава се нова ал. 3:
„(3) Регионалните планове за развитие се
разработват в съответствие с регионалните
схеми за пространствено развитие на съответните райони от ниво 2.“;
б) досегашните ал. 3, 4 и 5 стават съответно ал. 4, 5 и 6.
7. В чл. 12, ал. 2 накрая се добавя „и Регионалната схема за пространствено развитие
на района от ниво 3 (област)“.
8. В чл. 13, ал. 1 накрая се добавя „и
концепцията за пространствено развитие на
общината“.

С Т Р. 3 6

ДЪРЖАВЕН

9. Член 14 се изменя така:
„Чл. 14. Условията, редът и сроковете за
изготвяне, съгласуване, приемане, актуализиране и изпълнение на стратегиите и плановете
по чл. 9, т. 4 – 7 се определят с правилника
за прилагане на закона.“
10. Член 15 се изменя така:
„Чл. 15. Условията, редът и сроковете за
изготвяне, съгласуване, приемане, актуализиране и изпълнение на концепциите и схемите
за пространствено развитие по чл. 7б – 7д се
определят с наредба, приета от Министерския съвет по предложение на министъра на
регионалното развитие и благоустройството.“
11. В чл. 16, ал. 1:
а) създава се нова т. 2:
„2. приема Националната концепция за
пространствено развитие и регионалните схеми за пространствено развитие на районите
от ниво 2 по предложение на министъра на
регионалното развитие и благоустройството;“
б) досегашните т. 2 и 3 стават съответно
т. 3 и 4;
в) създава се т. 5:
„5. приема наредба за условията, реда и
сроковете за изготвяне, съгласуване, приемане,
актуализиране и изпълнение на концепциите
и схемите за пространствено развитие.“
12. В чл. 17:
а) създава се нова т. 5:
„5. организира изработването на Националната концепция за пространствено развитие
и на регионалните схеми за пространствено
развитие на районите от ниво 2;“
б) досегашните т. 5 и 6 стават съответно
т. 6 и 7;
в) досегашната т. 7 става т. 8 и в нея накрая се добавя „и пространствено планиране“;
г) досегашните т. 8 и 9 стават съответно
т. 9 и 10;
д) създава се нова т. 11:
„11. осигурява разработването на методически указания за изготвяне на концепциите
и схемите за пространствено развитие по
чл. 7б – 7д;“
е) досегашните т. 10, 11, 12, 13 и 14 стават
съответно т. 12, 13, 14, 15 и 16;
ж) досегашната т. 15 става т. 17 и в нея след
думите „регионалното развитие“ се добавя „и
пространственото планиране“.
13. В чл. 19, ал. 1:
а) в т. 1 след думите „проекта на“ се добавя „регионалната схема за пространствено
развитие за района от ниво 2 и на“;
б) създава се нова т. 5:
„5. координира и контролира изпълнението на Регионалната схема за пространствено
развитие на района от ниво 2;“
в) досегашните т. 5, 6, 7, 8 и 9 стават съответно т. 6, 7, 8, 9 и 10.
14. В чл. 20, ал. 2:
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а) създава се нова т. 2:
„2. взаимодействат със звената на областната администрация във връзка с разработването
на Регионалната схема за пространствено
развитие на района от ниво 2;“
б) досегашната т. 2 става т. 3;
в) досегашната т. 3 става т. 4 и в нея накрая се добавя „и пространствено планиране“;
г) досегашните т. 4, 5, 6, 7 и 8 стават съответно т. 5, 6, 7, 8 и 9.
15. В чл. 21:
а) в т. 1 накрая се добавя „и на регионалната схема за пространствено развитие на
областта“;
б) създава се нова т. 3:
„3. внася проекта на регионалната схема
за пространствено развитие на областта за
приемане от областния съвет за развитие;“
в) досегашната т. 3 става т. 4 и в нея накрая се добавя „и на регионалната схема за
пространствено развитие на областта“;
г) досегашните т. 4, 5, 6, 7, 8 и 9 стават
съответно т. 5, 6, 7, 8, 9 и 10.
16. В чл. 22:
а) в ал. 4:
аа) в т. 1 накрая се добавя „и регионалната
схема за пространствено развитие на областта“;
бб) създава се нова т. 5:
„5. одобрява правилата за организацията
и дейността на постоянните комисии към
областния съвет за развитие;“
вв) досегашните т. 5 и 6 стават съответно
т. 6 и 7;
б) алинея 5 се изменя така:
„(5) По решение на областния съвет за
развитие се създават постоянна комисия за
пространствено развитие, устройство на територията и строителство и постоянни сек
торни комисии в областта на индустрията и
новите технологии, транспорта и енергетиката,
туризма и околната среда, здравеопазването,
образованието и пазара на труда.“;
в) създават се ал. 7 и 8:
„(7) Организацията и дейността на постоянните комисии се определят с правила, които
се одобряват от областния съвет за развитие.
(8) Постоянната комисия за пространствено
развитие, устройство на територията и строителство се ръководи от областния архитект.“
17. В чл. 23, т. 1 след думата „развитие“ се
поставя запетая и думите „и го“ се заменят с
„на концепцията за пространствено развитие
на общината и ги“.
18. В чл. 24:
а) създават се нова т. 2 и т. 3:
„2. обсъжда и приема концепцията за пространствено развитие на общината;
3. контролира осигуряването на съответствие на общия устройствен план за развитие
на общината с концепцията за пространствено
развитие на общината;“
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б) досегашната т. 2 става т. 4.
19. В чл. 25:
а) в ал. 1 накрая се добавя „и пространствено планиране“;
б) алинея 2 се изменя така:
„(2) Единната информационна система за
управление на регионалното развитие и пространственото планиране включва интегрирана
информационна система за стратегическо
планиране на регионалното и местното развитие, информационна система за наблюдение
на изпълнението на документите за стратегическо планиране на регионалното развитие
и геобазирана информационна платформа за
пространствено планиране.“;
в) в ал. 3 след думите „управление на
регионалното развитие“ се добавя „и пространствено планиране“;
г) в ал. 4 след думите „управление на
регионалното развитие“ се добавя „и пространствено планиране“.
20. В чл. 27:
а) създава се нова т. 2:
„2. подготовка и актуализация на концепции
и схеми за пространствено развитие;“
б) досегашните т. 2, 3, 4 и 5 стават съответно т. 3, 4, 5 и 6.
§ 146. В Закона за управление на етажната
собственост (обн., ДВ, бр. 6 от 2009 г.; изм.,
бр. 15 от 2010 г. и бр. 8 и 57 от 2011 г.) се
правят следните изменения:
1. В чл. 52, ал. 3 т. 2 и 3 се отменят.
2. В § 1, т. 2 думата „паркоместа“ се заменя
с „места за паркиране“.
§ 147. В Закона за устройството и застрояването на Столичната община (обн., ДВ, бр. 106
от 2006 г.; изм., бр. 41 от 2007 г., бр. 19 и 92
от 2009 г.) в приложението по чл. 3, ал. 2, в
колона 6 на графа „ГРУПА УСТРОЙСТВЕНИ
ЗОНИ И ТЕРЕНИ ЗА СПОРТ И АТРАКЦИИ“
думата „паркоместа“ се заменя с „места за
паркиране“.
§ 148. В Закона за устройството на Черноморското крайбрежие (обн., ДВ, бр. 48 от
2007 г.; изм., бр. 36 и 67 от 2008 г., бр. 19, 82
и 92 от 2009 г. и бр. 45 от 2012 г.) се правят
следните изменения и допълнения:
1. В чл. 18:
а) в ал. 1 т. 1 се изменя така:
„1. концепциите и схемите за пространствено развитие по Закона за регионалното
развитие;“
б) в ал. 4 думите „устройствената схема
и“ се заличават.
2. В чл. 19:
а) алинея 1 се изменя така:
„(1) Обхватът и съдържанието, както и
условията и редът за възлагане, изработване,
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приемане и прилагане на концепциите и схемите за пространствено развитие се определят
в Закона за регионалното развитие.“;
б) в ал. 5, в изречение първо думите „устройствената схема по ал. 1 и на“ се заличават
и в изречение второ думите „устройствената
схема и от“ се заличават.
3. Член 20 се отменя.
4. В чл. 21, ал. 1:
а) създават се нови т. 1 – 6:
„1. общата структура на територията и
устройствените изисквания към развитието
на територията и акваторията;
2. териториите за извършване на стопанска
дейност;
3. обектите на техническата инфраструктура
с национално и регионално значение;
4. мероприятията за опазване на околната
среда, биологичното разнообразие, природните
ресурси и културните ценности;
5. териториите и акваториите с ограничителни режими на устройство и застрояване;
6. общият режим за използване на водните, горските, поземлените и рекреационните
ресурси;“
б) досегашните т. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7 стават
съответно т. 7, 8, 9, 10, 11, 12 и 13.
§ 149. Законът влиза в сила в 30-дневен срок
от обнародването му в „Държавен вестник“
с изключение на § 16, § 35, т. 2 и § 39, които
влизат в сила от 1 януари 2016 г.
Законът е приет от 41-ото Народно събрание на 11 октомври 2012 г. и е подпечатан с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
9585

УКАЗ № 356
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 Допълнителния
протокол от Нагоя – Куала Лумпур за отговорността и обезщетяването към Протокола
от Картахена по биологична безопасност,
приет от ХLI Народно събрание на 11 октомври 2012 г.
Издаден в София на 17 октомври 2012 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Диана Ковачева
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ЗАКОН

за ратифициране на Допълнителния протокол
от Нагоя – Куала Лумпур за отговорността и
обезщетяването към Протокола от Картахена
по биологична безопасност
Член единствен. Ратифицира Допълнителния
протокол от Нагоя – Куала Лумпур за отговорността и обезщетяването към Протокола от
Картахена по биологична безопасност, подписан
от Република България на 11 май 2011 г.
Законът е приет от 41-ото Народно събрание на 11 октомври 2012 г. и е подпечатан с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
9542

РЕШЕНИЕ

по Годишния доклад за дейността на Комисията за защита на конкуренцията за 2011 г.
Народното събрание на основание чл. 84,
т. 17 от Конституцията на Република България
и чл. 14 от Закона за защита на конкуренцията
РЕШИ:
Приема Годишния доклад за дейността на
Комисията за защита на конкуренцията за 2011 г.
Решението е прието от 41-ото Народно съб
рание на 18 октомври 2012 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
9768
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3. Кандидатите за главен инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет имат
възможност за изказвания и отговарят на
зададени към тях въпроси – до 10 минути.
4. Гласуването се извършва явно чрез компютризираната система за гласуване.
5. Кандидатите за главен инспектор в
Инспектората към Висшия съдебен съвет се
подлагат на гласуване последователно, подредени по азбучен ред, според личните им
имена по приложен списък.
6. За избран се смята този кандидат, който
е получил най-много гласове при спазване на
изискванията на чл. 132а, ал. 2 от Конституцията на Република България и на чл. 46 от
Закона за съдебната власт с мнозинство две
трети от общия брой народни представители.
7. В случай че повече от един от кандидатите, получили необходимия брой гласове,
имат равен резултат, измежду кандидатите с
най-голям равен брой гласове се провежда
балотаж. За избран се счита този, който е
получил най-много гласове, но не по-малко
от две трети от общия брой народни представители.
8. При необходимост се провежда трето
гласуване при същите условия.
Решението е прието от 41-ото Народно съб
рание на 18 октомври 2012 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
9827

РЕШЕНИЕ

РЕШЕНИЕ

за приемане на Процедурни правила за избор
на главен инспектор в Инспектората към
Висшия съдебен съвет
Народното събрание на основание чл. 86,
ал. 1 от Конституцията на Република България и § 2 от допълнителните разпоредби на
Правилника за организацията и дейността на
Народното събрание
РЕШИ:
Приема следните Процедурни правила за
избор на главен инспектор в Инспектората
към Висшия съдебен съвет:
1. Кандидатите се представят поотделно
и последователно по азбучен ред съгласно
приложен списък, според личните имена на
кандидатите от вносител на предложението – до 2 минути.
2. Провеждат се общи разисквания на
всички кандидатури по реда на Правилника
за организацията и дейността на Народното
събрание с възможност за поставяне на въпроси към кандидатите.

за приемане на Процедурни правила за издигане на кандидатури, представяне и публично
оповестяване на документи, изслушване на
кандидати и подготовка за избор на главен
инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет
Народното събрание на основание чл. 86,
ал. 1 от Конституцията на Република България и § 2 от допълнителните разпоредби на
Правилника за организацията и дейността на
Народното събрание
РЕШИ:
Приема следните Процедурни правила за
издигане на кандидатури, представяне и публично оповестяване на документи, изслушване
на кандидати и подготовка за избор на главен инспектор в Инспектората към Висшия
съдебен съвет:
I. Издигане на кандидатури и представяне на документи на кандидатите за главен
инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет
1. Предложенията за кандидати за главен
инспектор в Инспектората към Висшия съ-
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дебен съвет се правят от народни представители от 5 ноември до 14 ноември 2012 г.
чрез Деловодството на Народното събрание
до специализираната постоянна комисия.
Предложенията се правят, при условие че е
налице предварително писмено съгласие на
кандидата по образец и се придружават от
подробни писмени мотиви. Към предложенията се прилагат следните документи:
• подробна автобиография;
• декларация по образец, свързана с изискванията за допустимост – по чл. 18, ал. 1,
т. 8 и 10 от Закона за съдебната власт;
• ксерокопие от диплома за завършено
висше юридическо образование;
• документи, удостоверяващи изискуемия
стаж – кадрова справка за кандидата, копие
от трудова или осигурителна книжка, справка
или служебна бележка от съответната институция и др.;
• свидетелство за съдимост;
• удостоверение от Националната следствена служба за образувани досъдебни производства.
2. Предложените кандидати т рябва да
отговарят на изискванията на чл. 18, ал. 1 и
чл. 42, ал. 1 и 2 от Закона за съдебната власт.
II. Публично оповестяване на документите
1. Предложенията заедно с подробна професионална биог рафи я на кандидатите и
документите по т. 1 от раздел „Издигане на
кандидатури и представяне на документи на
кандидатите за главен инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет“ се публикуват
в срок до три работни дни от получаването
им на специализирания тематичен сайт в
интернет страницата на Народното събрание.
Публикуват се и името, и мотивите на народния представител, издигнал съответната
кандидатура.
2. Публикуването на предложенията и документите по т. 1 се извършва в съответствие със
Закона за защита на личните данни и Закона
за защита на класифицираната информация.
Всички данни в документите на кандидатите за главен инспектор в Инспектората към
Висшия съдебен съвет, които са лични данни
по смисъла на Закона за защита на личните
данни, се заличават.
3. В 14-дневен срок от публикуването на
кандидатурите всеки кандидат представя на
Комисията по правни въпроси концепция за
работата си като главен инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет на хартиен
и електронен носител, както и декларация
за имотното си състояние и произхода на
средствата за придобиването на имуществото
си по образец, предложен от комисията и от
Висшия съдебен съвет и утвърден от министъра на правосъдието.
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4. Концепцията и декларацията се публикуват в срок до три работни дни от получаването им на специализирания тематичен сайт в
интернет страницата на Народното събрание
и на Инспектората към Висшия съдебен съвет.
5. Юридически лица с нестопанска цел,
регистрирани за осъществяване на общественополезна дейност, висши училища и научни
организации не по-късно от 23 ноември 2012 г.
могат да представят на комисията по пощата на
адрес: гр. София, пл. Княз Александър I № 1,
Комисия по правни въпроси, или в електронен
вид на e-mail: kpv1@parliament.bg, становища
за кандидата, включващи и въпроси, които
да му бъдат поставяни. Анонимни становища
и сигнали не се разглеждат.
6. Представените становища и въпроси се
публикуват на специализирания тематичен
сайт в интернет страницата на Народното
събрание и на Инспектората към Висшия
съдебен съвет в срок до три дни след представянето им. Не се публикуват конкретни данни,
съставляващи класифицирана информация,
както и факти от интимния живот на лицата.
7. На отделно заседание, предхождащо
изслушването, Комисията по правни въпроси
извършва проверка на документите на кандидатите за допустимост, като за резултатите от
нея се уведомяват кандидатите и се изготвя
списък, съдържащ трите имена на кандидатите, допуснати до изслушване, подредени
по азбучен ред. Същият се публикува на
специализирания тематичен сайт в интернет
страницата на Народното събрание.
8. До изслушване не се допускат кандидати,
които не са представили:
• документите, посочени в раздел „Издигане
на кандидатури и представяне на документи
на кандидатите за главен инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет“, т. 1;
• декларация за имотното си състояние и
произхода на средствата за придобиването на
имуществото си;
• концепция за работата си като главен
инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет.
Не се изслушват и кандидати, които въп
реки дадените указания не са отстранили
констатираните непълноти в документите
си в дадения от комисията срок, от които
документи следва да се направят изводи за
съответствие на кандидата на изискванията
на закона.
III. Изслушване на предложените кандидати за главен инспектор в Инспектората към
Висшия съдебен съвет
1. Изслушването се провежда на открито
заседание на Комисията по правни въпроси
на 28 ноември 2012 г.

С Т Р. 4 0

ДЪРЖАВЕН

2. Комисията по правни въпроси изслушва допуснатите кандидати, като поредността
се определя по азбучен ред, според личните
им имена по списък, който се съставя след
постъпване на предложенията.
3. Кандидати се представят от вносител
на предложението – до 2 минути.
4. Лично представяне на кан ди дата с
възможност за допълване на данни от професионалната си биография и представяне на
концепция за работа като главен инспектор в
Инспектората към Висшия съдебен съвет – до
15 минути.
5. Въпроси от страна на народни представители, вк лючително и въз основа на
становищата, постъпили от юридически лица
с нестопанска цел, регистрирани за осъществяване на общественополезна дейност, висши
училища и научни организации – до 3 минути.
6. Отговор на кандидата след изчерпване на
зададените въпроси – до 3 минути на въпрос.
7. Народните представители правят преценка по отношение на изискуемите от закона
нравствени и професионални качества на всеки
кандидат за главен инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет въз основа на
минимални критерии, като:
• да не се е облагодетелствал в лично
качество или негови близки от длъжността,
която заема;
• да не е бил в конфликт на интереси по
отношение на действия, които е извършвал;
• да не е участвал в корупционни схеми;
• с действията или бездействията си да не
е уронвал престижа на съответната професия;
• да няма неплатени публични задължения;
• да не е придобил имущество, за което
не е установен законен източник;
• да не е имал дисциплинарни производства,
завършили с налагането на дисциплинарно
наказание – уволнение.
8. Заседанието на Комисията по правни
въпроси се излъчва в реално време в интернет чрез специализирания тематичен сайт в
интернет страницата на Народното събрание.
9. От изслушването се изготвя пълен стенографски протокол, който се публикува на
специализирания тематичен сайт в интернет
страницата на Народното събрание.
10. Комисията изготвя доклад от изслушването, който се публикува на специализирания
тематичен сайт в интернет страницата на
Народното събрание.
IV. Подготовка за избор на главен инспектор
в Инспектората към Висшия съдебен съвет
1. Комисията по правни въпроси изготвя
проект за решение за приемане на процедурни правила за провеждане на избор на
главен инспектор в Инспектората към Висшия
съдебен съвет и го внася за разглеждане и
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гласуване от Народното събрание, към него
се прилага списък на кандидатите, подреден
по азбучен ред, според личните имена на
кандидатите.
Комисията по правни въпроси предлага
изборът на главен инспектор в Инспектората
към Висшия съдебен съвет да се проведе в
пленарна зала на 5 декември 2012 г.
2. Заседанието на Народното събрание за
избор на главен инспектор в Инспектората
към Висшия съдебен съвет се предава пряко
в интернет чрез специализирания тематичен
сайт в интернет страницата на Народното
събрание.
Решението е прието от 41-ото Народно съб
рание на 18 октомври 2012 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
Приложение № 1 към Решение за приемане
на Процедурни правила за издигане на кандидатури, представяне и публично оповестяване
на документи, изслушване на кандидати и
подготовка за избор на главен инспектор в
Инспектората към Висшия съдебен съвет
Д Е К Л А Р А Ц И Я
Долуподписаният/ата ....................................
......................................., с ЕГН …………………………,
л.к. № ………………………………, изд. на …………………….
от МВР ……….........................................………………..
Д Е К Л А Р И Р А М,  Ч Е :
съм съгласен/на да бъда предложен/а за
главен инспектор в Инспектората към Висшия
съдебен съвет.
Декларатор:
Приложение № 2 към Решение за приемане
на Процедурни правила за издигане на кандидатури, представяне и публично оповестяване
на документи, изслушване на кандидати и
подготовка за избор на главен инспектор в
Инспектората към Висшия съдебен съвет
Д Е К Л А Р А Ц И Я
по чл. 18, ал. 1, т. 10 от Закона за съдебната
власт
Долуподписаният/ата ....................................
......................................., с ЕГН …………………………,
л.к. № ………………………………, изд. на …………………….
от МВР ……………………..........................................…..
Д Е К Л А Р И Р А М,  Ч Е :
не съм дисциплинарно освободен от длъжност изборен член на Висшия съдебен съвет.
Декларатор:
9828
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КОНСТ И Т У Ц ИОНЕН СЪД
РЕШЕНИЕ № 13
от 13 октомври 2012 г.

по конституционно дело № 6 от 2012 г.
Конституционният съд в състав: председател: Евгени Танчев, членове: Владислав
Славов, Димитър Токушев, Благовест Пунев, Пламен Киров, Красен Стойчев, Георги
Петканов, Цанка Цанкова, Стефка Стоева,
Румен Ненков, Кети Маркова, при участието
на секретар-протоколиста Мариана Георгиева
разгледа в закрити заседания на 8 и 13 октомври 2012 г. конституционно дело № 6 от
2012 г., докладвано от съдията Румен Ненков.
І. Искането на вносителите.
Производството е по чл. 149, ал. 1, т. 2 и
4 от Конституцията на Република България.
Образу вано е на основание пост ъпило в
Конституционния съд искане на 59 народни
представители от 41-вото Народно събрание
за установяване на противоконституционност
и несъответствие с международни договори,
по които България е страна, на Закона за
отнемане в полза на държавата на незаконно
придобито имущество (ЗОПДНПИ – обн., ДВ,
бр. 38 от 2012 г.), а в частност и на неговите
чл. 1, ал. 2, чл. 2 (в частта „или административно-наказателното“), чл. 3, ал. 1, чл. 23 (в
частта „или за административно нарушение
по чл. 24, ал. 1“, чл. 24, чл. 27, ал. 3, чл. 64,
т. 2 и чл. 73).
Законът за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество се
оспорва в неговата цялост, тъй като вносителите намират, че принципно противоречи
на конституционната защита на правото на
собственост и неприкосновеността на частната
собственост по чл. 17, ал. 1 – 3 от Конституцията и предвижда недопустимо изключение от
предписанието по чл. 17, ал. 5 от Конституцията относно предпоставките за отчуждаване
на собственост. Позовават се и на чл. 57, ал. 1
от Конституцията, поддържайки, че основни
човешки права, като правото на собственост,
могат да бъдат ограничавани или отнемани
само в случаите, изрично предвидени в Основния закон или задължителните за страната
норми на международното право. Считат също
така, че ЗОПДНПИ не съответства на чл. 1 от
Допълнителен протокол № 1 към Конвенцията
за защита на правата на човека и основните
свободи (КЗПЧОС – обн., ДВ, бр. 80 от 1992 г.;
изм. и доп., бр. 137 от 1998 г.; попр., бр. 97
от 1999 г.; изм., бр. 38 от 2010 г.) във връзка
с преамбюла и аналогичната разпоредба на
чл. 17, § 1 от Хартата на основните права на
Европейския съюз, защото предвижда отчуждаване на собственост, което не е възмездно,
справедливо и своевременно.
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С искането е оспорена и въведената административна процедура за установяване на
незаконно придобито имущество (чл. 21 – 36
ЗОПДНПИ), тъй като тайният характер на
провеждането є се намира в противоречие
с правото на защита по чл. 56 от Конституцията. Поддържа се, че процедурата създава
обективни предпоставки за нарушаване на
правото на гражданите на личен живот (чл. 32
от Конституцията) и свободата и тайната
на кореспонденцията и другите съобщения
(чл. 34 от Конституцията), а в тази връзка и
за нарушаване на съответните изисквания по
чл. 8 КЗПЧОС. Вносителите считат, че обезсилването є би лишило от смисъл целия закон.
Наред с искането за установяване на противоконституционност и несъответствие със
задължителни за страната меж дународни
договори на целия ЗОПДНПИ са оспорени
и някои отделни негови разпоредби. В тази
насока вносителите твърдят следното:
– Дефиницията по чл. 1, ал. 2 противоречи
на чл. 1 от Допълнителен протокол № 1 към
КЗПЧОС.
– Обявената в чл. 3, ал. 1 цел противоречи
на принципите на народния суверенитет по
чл. 1, ал. 3 от Конституцията и правовата
държава по чл. 4, ал. 1 и 2 от Конституцията.
– При приемането на чл. 24 не е спазена
процедурата по чл. 88, ал. 1 от Конституцията.
Освен това материалното съдържание на същата разпоредба е несъвместимо с принципите
на правовата държава по чл. 4, ал. 1 и 2 от
Конституцията, като в тази връзка се оспорват
още чл. 2 (в частта „или административнонаказателното“) и чл. 23 (в частта „или за
административно нарушение по чл. 24, ал. 1“).
– Процедурата по чл. 88, ал. 1 от Конституцията е нарушена и при приемането на
чл. 27, ал. 3.
– С разпоредбата на чл. 64, т. 2 се нарушават чл. 17, ал. 3 и 5 от Конституцията и чл. 1
от Допълнителен протокол № 1 към КЗПЧОС,
тъй като необосновано се разширява действието на закона по отношение на придобитото имущество от трети лица по възмездни
сделки. Същата разпоредба съдържа опит за
скрито криминализиране на придобиването на
активи от всяко трето лице преди датата на
започване на финансовото разследване, което
нарушава забраната за налагане на наказание
без закон по чл. 7, § 1 КЗПЧОС.
– Разпоредбата на чл. 73 създава условия
за хаос в правния мир поради очевидния конфликт с максималния десетгодишен срок за
придобиване по давност на недвижими имоти,
поради което е несъвместима с чл. 17, ал. 1,
3 и 5 от Конституцията.
С определение на Конституционния съд
от 17 юли 2012 г. искането е допуснато за
разглеждане по същество.
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IІ. Становища на страните.
Като заинтересовани страни по делото са
конституирани Народното събрание, президентът на Република България, Министерският
съвет, министърът на правосъдието, министърът на финансите, министърът на вътрешните
работи, Държавната агенция „Национална
сигурност“, Комисията за защита на личните
данни, Върховният касационен съд, Върховният административен съд, главният прокурор,
омбудсманът, Висши ят адвокатск и съвет,
Нотариалната камара, Съюзът на юристите в
България, Фондацията „Български адвокати за
правата на човека“, Фондацията „Асоциация
за европейска интеграция и права на човека“,
Институтът „Отворено общество“ – София,
Инстит у т ът за модерна политика и Българският хелзинкски комитет. На страните
е предоставена възможност да представят
доказателства и писмени становища.
Пос т ъп и л и са п исмен и с та нови ща о т
Министерския съвет, министъра на правосъдието, министъра на вътрешните работи,
Комисията за защита на личните данни, Върховния касационен съд, Висшия адвокатски
съвет, Фондацията „Български адвокати за
правата на човека“, Фондацията „Асоциация
за европейска интеграция и права на човека“,
Института „Отворено общество“ – София, и
Института за модерна политика.
Висшият адвокатски съвет, Фондацията
„Български адвокати за правата на човека“,
Фондацията „Асоциация за европейска интеграция и права на човека“ и Институтът „Отворено общество“ – София, подкрепят искането
за установяване на противоконституционност
и несъответствие с международни договори,
по които България е страна, на ЗОПДНПИ
в неговата цялост. Тези страни освен основанията, посочени от вносителите, развиват
допълнително и доводи за несъответствие на
оспорения закон с принципа на правовата
държава с оглед на неясната формулировка на
понятието „незаконно придобито имущество“,
непропорционалност на предвидените средства
за постигане на обявената законодателна цел,
неоправдано накърняване на основни човешки
права, прикриване под формата на гражданска
конфискация на действителната санкционна
същност на закона, недопустимо делегиране
на законодателни правомощия на административни органи, накърняване на правото
на защита и неравно третиране на страните
в производството по отнемане на незаконно
придобито имущество чрез въвеж дане на
редица необорими презумпции.
Върховният касационен съд намира, че
като ц яло оспореният закон не противоречи на Конституцията и съответства на
задължителните за страната международни
стандарти. По отношение на посочените в
искането конкретни разпоредби изразява
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становище, че удължената давност по чл. 73,
ал. 1 ЗОПДНПИ е несъвместима с принципа
на правовата държава. Допълнително, съобразявайки приетото за разглеждане искане
за установяване на противоконституционност
на целия ЗОПДНПИ, предлага въз основа на
чл. 22, ал. 1, изр. 1 от Закона за Конституционен съд (ЗКС) на конституционен контрол в
светлината на чл. 4, ал. 1 от Конституцията
да бъдат подложени още чл. 11, ал. 5 и чл. 76,
ал. 2 ЗОПДНПИ.
Институтът за модерна политика счита, че
концептуално оспореният закон не се намира в
конфликт с Конституцията и международните
задължения на страната. Единствено предлага
да бъде установено противоречие с чл. 17,
ал. 1 и 3 от Конституцията и несъответствие
с чл. 1 от Допълнителен протокол № 1 към
КЗПЧОС на чл. 23 ЗОПДНПИ в частта за
административните нарушения и изцяло чл. 24
ЗОПДНПИ поради непропорционалност на
въведеното ограничение на правото на собственост в конкретната хипотеза.
Ми н ис т ерск и я т с ъвет, м и н ис т ърът на
правосъдието и министърът на вътрешните
работи мотивирано поддържат, че искането
е изцяло неоснователно.
Комисията за защита на личните данни
фактически не е взела отношение по спорната проблематика, но е обърнала внимание
на приложимостта на чл. 20, ал. 1 от Закона
за защита на личните данни при обмена на
информация в хода на взаимодействието на
органите по чл. 13, ал. 1 ЗОПДНПИ с другите
държавни органи и лица, посочени в чл. 34,
ал. 1 ЗОПДНПИ.
От останалите заинтересовани страни не
са постъпили становища.
ІІІ. По оспорената конституционосъобразност и съответствие с международни договори,
по които България е страна, на ЗОПДНПИ
в неговата цялост.
1. Основно съдържание, идеи и принципи на
закона.
Демонстрацията на необясним материа лен просперитет от лица, които според
господстващото мнение извършват тежки
посегателства, включително и с престъпен
характер, срещу установения в Конституцията
и законите икономически ред в държавата,
създава представата, че свободният пазар
не се подчинява на установените правила,
че демократичните институции не могат да
ограничат възможността за забогатяване от
незаконни източници за чужда сметка, както
и за сметка на обществото като цяло.
Законодателен отговор на гореописаната обществено-политическа ситуация беше
приемането на Закона за отнемане в полза
на държавата на имущество, придобито от
престъпна дейност (ЗОПДИППД – обн., ДВ,
бр. 19 от 2005 г.; последно изм. и доп., бр. 38
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от 2012 г.; отм., считано от 19.11.2012 г.). На
отнемане в полза на държавата по реда на
този все още действащ закон подлежи имуществото, придобито пряко или косвено от
престъпна дейност, доколкото не е възстановено на пострадалия или не е отнето в полза
на държавата или конфискувано по други
закони. Създадени са органи за установяване
на съответното имущество – Комисия за отнемане на незаконно придобито имущество и
териториални дирекции, които въз основа на
проверка решават дали в конкретния случай
може да се направи обосновано предположение, че придобитото е свързано с престъпната
дейност на лицата, за да бъде внесено в съда
мотивирано искане (граждански иск) за отнемане в полза на държавата на имущество
с престъпен произход. Влизането в сила на
осъдителна присъда, освен в посочените в
чл. 3, ал. 2 ЗОПДИППД случаи на правна
невъзможност за развитието на наказателния
процес, е задължително условие за внасяне на
искането в съда, съответно – предпоставка за
реализиране на гражданската претенция на
държавата (чл. 27, ал. 2 ЗОПДИППД).
Новото в оспорения ЗОПДНПИ се състои
в това, че развитието и изходът на воденото
наказателно производство престават да са
решаващи за отнемането на имущество по
гражданската претенция на държавата. Освен
това процедурата по оспорения закон може
да бъде възбудена не само на основание констатациите на прокуратурата за наличието
на обосновано предположение за извършено
престъпление от определена категория, но
и въз основа на влязъл в сила акт за тежко
административно нарушение. Новите положения предопределят и разширеното понятие
за подлежащото на отнемане имущество, за
каквото по силата на чл. 1, ал. 2 ЗОПДНПИ
се счита имуществото, за придобиването на
което не е установен законен източник.
Оспореният ЗОПДНПИ, освен че учредява
органите за установяване на незаконно придобито имущество – Комисия за отнемане на
незаконно придобито имущество (Комисията)
и нейните териториални звена (дирекции),
регламентира и трите основни етапа на развитие на законовата процедура: 1) провеждане
на предварителна проверка; 2) внасяне в съда
на искане за обезпечаване на бъдещ иск и
действия след налагане на обезпечителните
мерки, и 3) съдебно производство за отнемане
в полза на държавата на незаконно придобитото имущество.
Целта на проверката, извършвана от органите по ЗОПДНПИ, е установяване дали е налице
значително несъответствие в имуществото на
проверяваното лице, т.е. дали натрупването
на неговото богатство може да бъде обяснено
с конституционно признатите и законово регламентирани източници – предприемаческа
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дейност, упражняване на свободна професия,
трудов или граждански договор, наследяване
и пр. Основанията за започване на проверката
са: 1) привличане на обвиняем за изрично
посочени престъпления или проку рорски
акт, установяващ преграда за развитието на
наказателния процес за такива престъпления
поради амнистия, давност за наказателно
п реследване, т рансфер на наказателното
производство в друга държава, укриване,
имунитет или смърт на дееца и т.н. (чл. 22
ЗОПДНПИ); 2) уведомление за наличието
на влязъл в сила административен акт за
административно нарушение от естество да
създава облага, ако облагата е на стойност над
150 000 лв. към момента на придобиването є
(чл. 24 ЗОПДНПИ); 3) признат от българското
законодателство акт на чуждестранен съд за
престъпление или административно нарушение от горепосочените категории (чл. 23
ЗОПДНПИ). При извършване на проверката
специализираните органи по закона могат да
получават информация за имуществото на
проверявания от други структури при спазване на Закона за защита на класифицираната
информация и Закона за защита на личните
данни. Разкриването на законово защитена
информация, като банкова и търговска тайна, става след съдебно разрешение (чл. 29
ЗОПДНПИ). Проверката може да продължи
до една година, като Комисията може да я
удължи еднократно с още 6 месеца.
Когато намери, че от проверката са събрани достатъчно данни, от които да се направи
обосновано предположение, че имуществото
е незаконно придобито, Комисията взема решение и съответно – внася в съда искане за
обезпечаване на бъдещия иск. С налагането
на обезпечителните мерки започва производството по отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество. От
този момент проверяваното лице, съответно – неговите правоприемници, разполагат
с възможността да се запознаят със събраните доказателства, да правят възражения
и да представят насрещни доказателства, да
ползват адвокатска защита (чл. 60, ал. 1, 2 и
4 ЗОПДНПИ). Продължителността на този
етап на процедурата не може да е повече от
три месеца (чл. 74, ал. 1 ЗОПДНПИ). Съдът
отменя обезпечителните мерки, ако служебно
или по искане на заинтересованите лица установи, че искът е предявен след изтичането
на тримесечен срок от налагането им (чл. 74,
ал. 4 ЗОПДНПИ).
Законът за отнемане в полза на държавата
на незаконно придобито имущество установява специални правила за провеждане на
съдебното производство, като най-същественото от тях е осигуряването на възможност
за третите лица, чиито права биха могли да
бъдат накърнени от решението по предяве-
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ния иск, да участват ефективно по делото.
Процесът е открит и състезателен. Уредени
са допустимите параметри на евентуалната
спогодба между страните (чл. 79 ЗОПДНПИ).
Доколкото няма създадени специални норми,
се прилагат разпоредбите на Гражданския
процесуален кодекс (ГПК).
2. По довода за нарушаване на чл. 17 от
Конституцията.
Разпоредбите на чл. 17, ал. 1 – 3 от Конституцията, макар и да се съдържат в нейната
глава първа „Основни начала“, задължават
държавата чрез законите да гарантира и защитава правото на собственост като основно
право на гражданите, както и да зачита неприкосновеността на частната собственост (вж. в
този смисъл решенията на Конституционния
съд № 15 от 21.12.2010 г. по к.д. № 9 от 2010 г.,
№ 17 от 12.12.1999 г. по к.д. № 14 от 1999 г. и
др.). Конституцията не забранява, а стимулира естествения стремеж на гражданите към
материален просперитет, към увеличаване на
тяхното имущество в условията на пазарна
икономика. Източниците на забогатяването
са посочени най-общо в Основния закон и са
доразвити по-детайлно в отрасловото законодателство. Такива са свободната стопанска
инициатива, у пра ж н яването на свободна
професия, възнаграждението за законно положен труд, наследяването и др. Предмет на
отнемане по ЗОПДНПИ обаче не е собствеността, придобита от законови източници, а
собственост с незаконен произход, който не
може да бъде оправдан с правно допустимите
средства за увеличаване на индивидуалното
богатство. По същество законът цели преодоляване на последиците от неоправданото
забогатяване за сметка на други лица или
обществото като цяло, забогатяване от извършването на дейност, която поначало е
забранена, като например укриване на данъци, неплащане на задължителни осигуровки,
контрабанда, корупция, трафик на хора и
наркотици, изнудване, крупни кражби и т.н.
Придобиването и съответното натрупване на
имущество с незаконен източник се намира
в пълен дисонанс с редица конституционни
ценности, като справедливостта по смисъла на
преамбюла на Основния закон, принципа на
правовата държава по чл. 4, ал. 1, принципа
на равенството на гражданите пред закона
по чл. 6, ал. 1 и принципа на законовото
гарантиране на еднакви правни условия за
стопанска дейност по чл. 19, ал. 2. Основно
задължение на гражданите е да спазват и
изпълняват Конституцията и законите, да
зачитат правата и интересите на другите
(чл. 58, ал. 1 от Конституцията). Лицата, които се засягат от гражданската конфискация
по оспорения закон, като са се обогатили по
незаконен начин, са нарушили това изискване,
поради което не могат да получат закрилата
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по чл. 17, ал. 1 – 3 от Конституцията, която
се дължи само на законните приобретатели
на имуществени права.
Конституционният съд не споделя тезата на
вносителите на искането, че в своята цялост
ЗОПДНПИ противоречи и на чл. 17, ал. 5 от
Конституцията, защото предвижда отнемане
на собственост при липсата на държавни или
общински нужди, при това без да изисква
предварително и равностойно обезщетение.
Посочената разпоредба урежда специфична
хипотеза на отчуждаване на имущество със
законен източник. Тя е неотносима към отнемането в обществен интерес на незаконно
придобитото имущество, каквато е идеята на
оспорения закон. В своята досегашна практика
Конституционният съд приема, че в защита на
конституционно установени ценности правото
на собственост не само може да се ограничава
със закон с оглед на нарушения на принципа
на справедливостта в конкретната обстановка
на неговото придобиване (Решение № 18 от
14.12.1992 г. по к.д. № 24 от 1992 г.), но дори
допуска да бъде отнето и без компенсация
(Решение № 9 от 27.07.1992 г. по к.д. № 4 от
1992 г.). Производството по ЗОПДНПИ е
насочено към възстановяване на статуквото
от преди противозаконното разместване на
материални ценности, при което би било нелогично да се изисква обезщетяване на онзи,
който незаконно се е обогатил за сметка на
другите и в края на краищата за сметка на
цялото общество.
3. По довода за нарушаване на чл. 1 от Допълнителен протокол № 1 към КЗПЧОС.
Макар и с различна формулировка в сравнение с чл. 17 от Конституцията, защитата
на собствеността по чл. 1 от Допълнителен
протокол № 1 към КЗПЧОС по съществото
си е сходна. Правото на мирно използване на
собствеността е прокламирано като принцип,
без да се третира като абсолютно. Лишаване
от имущество поначало е допустимо, когато е
в интерес на обществото и съгласно условията, предвидени в закона и общите принципи
на международното право. Държавата може
със закон да контролира упражняването на
собствеността, ако това е в публичен интерес
или е необходимо за осигуряване плащането
на данъци, други постъпления или глоби. На
тази основа трайно установената практика
на Европейския съд по правата на човека
(ЕСПЧ) изисква всяко ограничаване на ползването или отнемане на незаконно придобито
имущество по пътя на граждански иск на
държавата спрямо неоснователно обогатилите
се лица да отговаря на три критерия: а) законоустановеност; б) необходимост за постигане
на легитимна цел, и в) пропорционалност.
По повод съобразяването на проверявания
закон с чл. 17 от Конституцията по-горе са
изложени доводи, които са напълно валидни
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и за проверката за съответствие с чл. 1 от
Протокол № 1 към КЗПЧОС. Трябва да се
има предвид обаче, че Конституционният
съд оценява закона в неговата цялост като
правна абстракция, което не изключва необходимостта органите по оспорения закон и
гражданският съд да правят и преценка на
конкретните обстоятелства по делото.
Като задължителна предпоставка за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество повечето правни
системи изискват наличието на влязла в
сила наказателна присъда за определен вид
деяния, свързани най-вече с организираната
престъпна дейност, корупцията и тежките
посегателства върху икономическата основа
на обществото. Този подход обаче се оказва
неефективен в редица случаи – например,
когато доказателствата категорично указват
на незаконен източник на определено имущество, но същевременно са недостатъчни
за постановяване на осъждане за установено
по несъмнен начин престъпно деяние, както
и когато възникне временна или постоянна
преграда за развитието на наказателното
производство в случаите на смърт на дееца,
амнистия, изтичане на давностния срок за
наказателно преследване, наличието на имунитет, обективна невъзможност деецът да
бъде намерен, за да участва в наказателния
процес, настъпило разстройство на съзнанието на дееца, изключващо вменяемостта, и
т.н. В тази обстановка някои държави, включително и членуващи в Съвета на Европа и
Европейския съюз, са възприели и практически са реализирали идеята за гражданска
конфискация на имуществото с незаконен
източник, която не е обвързана с развитието
на наказателния процес и приключването му
с влязла в сила осъдителна присъда. Големият проблем за новото законодателство не е
толкова съответствието му със защитата на
правото на собственост по чл. 1 от Протокол
№ 1 към КЗПЧОС, колкото съобразяването
му с изискванията за справедлив процес по
чл. 6 КЗПЧОС (вж. решението на ЕСПЧ по
делото Arcuri v. Italу). В редица случаи ЕСПЧ
се солидаризира с националните съдилища,
като приема, че гражданската конфискация
може да се съвмести със защитата на човешките права (вж. решенията по делата Walsh
v. United Kingdom и Phillips v. United Kingdom).
Несъмнено производството по ЗОПДНПИ
не предоставя на ответниците онези специфични права, с които разполагат обвиняемите
в наказателния процес. Преди всичко става
въпрос за изискуемия по-висок стандарт за
доказване на обвинението по несъмнен начин
(„отвъд разумното съмнение“ в англо-саксонските правни системи) като предпоставка за
постановяване на осъдителна присъда и спазване на презумпцията за невиновност. В своята
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основополагаща практика ЕСПЧ приема, че
определянето на процедурата като наказателна
или гражданска не зависи от декларативни
законови норми, а от нейното същностно съдържание, преценявано в светлината на три
критерия: а) квалификацията на визираното
закононарушение по националното право; б)
характера на нормата с оглед кръга на нейните адресати и цел, и в) характера и тежестта
на предвидената санкция (вж. решението на
ЕСПЧ по делото Engel v. Netherlands). От тази
гледна точка, преценявано в своята цялост и
единство, производството по оспорения закон
е гражданско, защото е ясно разграничено по
време, правила и съдържание от производството по Наказателно-процесуалния кодекс
(НПК). Важно е, че целта на предявения от
държавата иск пред съда не е ограничаване
или наказване на личността на ответника, а
е насочена към преодоляване на последиците
от незаконното придобиване на имущество.
Основен предмет на доказване в съдебния
процес при осигурено равенство на страните
не е престъпно деяние по Наказателния кодекс
(НК) или тежко административно нарушение,
а чрез изключване на възможностите за правомерно забогатяване установяване на онова
имущество на ответника/ответниците, за което
няма доказателства, че е законно придобито, от
което произтича презумпцията, че пряко или
косвено е с незаконен източник. Отнемането
на такова имущество по същината си не съставлява наказание за извършено престъпление
или административно нарушение, а гражданска санкция, насочена към възстановяване на
справедливостта. Връзката с наказателната
процедура е ограничена и се състои в това,
че за да се избегне произволното възбуждане
на проверки за установяване на обосновано
предположение за наличието на имущество с
незаконен източник, се изисква повдигане на
обвинение за престъпление, което по естеството си предполага извличането на сериозна
материална облага или възникването на правна
преграда за развитието и приключването на
наказателното производство за такова престъпление. И в двата случая началото на процедурата (проверката) се обуславя от актове на
независим орган на съдебната власт, какъвто
според Конституцията на Република България
е прокурорът, или най-малкото – от актове
на разследващите органи, които действат под
процесуалния надзор на прокуратура (чл. 219,
ал. 1 и 2 НПК).
След като гражданскоправният характер на
процедурата по ЗОПДНПИ е установен, не би
могло да се приеме, че останалите основания
за възбуждане на предварителната проверка от
органите по чл. 13, ал. 1 ЗОПДНИ поставят
под въпрос човешките права, защитавани от
КЗПЧОС. Съобразяването на признат от българското законодателство акт на чуждестранен
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съд, установяващ престъпление от съответния
вид (чл. 23 ЗОПДНПИ), показва позитивната
позиция на страната по отношение участието є в международното сътрудничество за
отстраняване на последиците от незаконно
забогатяване в резултат на престъпна дейност.
Същевременно въпрос на степен на обществена опасност и наказателна политика е дали
едно посегателство върху правния ред да се
квалифицира като престъпление, или административно нарушение. Затова започването
на проверката на основание влязло в сила
наказателно постановление (при осигурена
възможност за обжалването му пред съд),
отнасящо се за тежко закононарушение, което
по естеството си може да генерира значителна
материална облага – над 150 000 лв. (чл. 24,
ал. 1 ЗОПДНПИ), е принципно съвместимо
с установените от КЗПЧОС стандарти.
Предвиденото в оспорения закон ограничение на правото на мирно ползване на
собствеността по чл. 1 от Протокол № 1 към
КЗПЧОС чрез налагане на обезпечителни
мерки (възбрана на недвижими имоти, запориране на движими вещи и вземания и
др.), освен че е насочено към постигане на
легитимна цел – да обезпечи изпълнението
на евентуалното бъдещо съдебно решение
за отнемане на противозаконно придобитото имущество, отговаря и на изискванията
за пропорционалност и справедлив процес.
Всички мерки се налагат от съда, при това на
основата на обосновано с достатъчно доказателства предположение, че имуществото, към
което са насочени, е придобито в нарушение
на закона (чл. 38, ал. 2 ЗОПДНПИ). По всяко
време те се намират под съдебен контрол,
като при неотлож на необходимост съдът
може да разреши извършване на плащания
или други разпоредителни действия с обезпеченото имущество (чл. 40, ал. 1 ЗОПДНПИ).
До внасянето на иска продължителността на
обезпечителните мерки е ограничена по време в рамките на три месеца (чл. 74, ал. 1 и 4
ЗОПДНПИ). Проблем с пропорционалността
на обезпечителните мерки би могъл да възникне, ако съдебното производство продължи
извън разумния срок по чл. 6.1 КЗПЧОС, но той
би произтекъл от неспазване на задълженията
на съда по ефективно администриране на делото, а не от подлежащото на конституционен
контрол абстрактно съдържание на закона.
Може да се отбележи, че е препоръчително
рискът от сериозно увреждане на интересите
на участниците в стопанските отношения да се
снижи чрез провеждане на максимално бърз
граждански процес, вместо да се разчита на
дължимото от държавата обезщетение по реда
на Закона за отговорността на държавата и
общините за вреди (чл. 91 ЗОПДНПИ).
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Законът за отнемане в полза на държавата
на незаконно придобито имущество съдържа
идеята, че никой не може да придобива повече
права от праводателя си, но същевременно
гарантира справедлив процес на всички трети
лица, които впоследствие са придобили права
върху имущество с незаконен източник. От
момента на началото на производството с
налагането на обезпечителните мерки те също
разполагат с възможността да се запознаят с
доказателствата, да ги оборват и оспорват с
всички допустими доказателства, да правят
искания и бележки, да ползват помощта на
адвокат и т.н. Наред с проверяваното лице тези
заинтересовани лица задължително трябва да
се конституират като ответници по внесения
в съда иск (чл. 76, ал. 2 ЗОПДНПИ) и могат
да участват като страни в решаващата фаза
на съдебно разглеждане на спора.
4. По довода за противоречие на административната процедура (чл. 21 – 36 ЗОПДНПИ)
за установяване на незаконно придобиване на
имущество с чл. 56 от Конституцията във
връзка с чл. 32 и 34 от Конституцията и чл. 8
КЗПЧОС.
Основното право на защита по чл. 56 от
Конституцията не е предоставено абстрактно
на гражданина, а възниква в конкретна ситуация, при която „са нарушени или застрашени негови права и законни интереси“. В
съдържанието му е включена възможността
засегнатият, лично или чрез упълномощено
лице, да осъществи действия, насочени към
адекватно противодействие на нарушението
или заплахата. Предназначението на правото
на защита е да служи за гаранция на другите права, предвидени в конституционните
разпоредби.
Проверката по ч л. 21 – 36 ЗОП ДНПИ
започва с акт на директора на съответната
териториална дирекция въз основа на възникнало законово основание за провеждането
є. Тя предхожда производството за отнемане
в полза на държавата на незаконно придобито имущество, чието начало се поставя с
налагане на обезпечителни мерки от съда.
Извършва се от органите на Комисията по
чл. 13, ал. 1 ЗОПДНПИ. Предмет на проверката е изясняване на произхода, начина на
придобиване и преобразуването на имуществото на проверяваното лице за определен
от закона срок (чл. 28 във връзка с чл. 27,
ал. 3 ЗОПДНПИ). Проверяващите събират
необходимите сведения, като ползват както
общодостъпна информация от различните
публични регистри, така и защитена информация, която се съхранява от други органи,
институции или отделни лица. Източниците
за придобиване на имуществото могат да
се установяват и от прокуратурата, Министерството на вътрешните работи, Държавна
агенция „Национална сигурност“, органите
по приходите и Агенция „Митници“ при осъ-
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ществяването на законово предоставената им
компетентност (чл. 30 ЗОПДНПИ). Проверката продължава до една година, като този
срок може да бъде удължен еднократно с не
повече от шест месеца. Крайният резултат от
проверката дава основание на Комисията да
вземе решение дали да внесе в съда искане
за обезпечение на бъдещия иск за отнемане в
полза на държавата на незаконно придобито
имущество, когато са събрани достатъчно
данни, обосноваващи предположението, че
е налице незаконно придобито имущество,
или да откаже образуването на производство
и прекрати проверката, когато такива данни
няма (чл. 37, ал. 1 и 5 ЗОПДНПИ).
При извършване на проверката Комисията
и нейните органи не могат да посягат върху
свободата и тайната на кореспонденцията и
други съобщения на проверяваното лице. Така
че не може да се поставя въпросът за накърняване или поставяне в опасност на основното
право по чл. 34, ал. 1 от Конституцията.
Съгласно чл. 36 ЗОПДНПИ служебно известната информация от проверката трябва
да остане неизвестна както за проверяваните,
така и за всички останали лица. Проверяващите не разполагат с възможност чрез действията
си да се намесват пряко в личния и семейния
им живот, да поставят под съмнение тяхната
чест, достойнство и добро име. Наистина
данните за имуществото, събирани при проверката, в някои случаи могат да съдържат и
информация за личния живот на гражданите, чиято неприкосновеност се защитава от
чл. 32, ал. 1, изр. 1 от Конституцията. Тайният
характер на проверката е оправдан от гледната точка на постигането на две легитимни
цели – от една страна, да се осигури реално
изпълнение на евентуалното съдебно решение за отнемане на незаконно придобитото
имущество чрез изненадващо за длъжника
налагане на обезпечителни мерки, а от друга – запазване на авторитета и обществения
престиж на засегнатите лица, ако се окаже,
че липсват предпоставки за по-нататъшни
действия срещу тях. При обработването на
личните данни всички органи по закона са
обвързани от правилата на Закона за защита
на личните данни (чл. 34, ал. 4 ЗОПДНПИ),
а разкриването на информацията, поставена
под специална законова защита (банкова или
търговска тайна), става на основата на съдебно
разрешение, дадено по реда на съответните
закони, като съдът трябва да съобрази дали
това разкриване е необходимо за постигане на
целта на ЗОПДНПИ. Проверката е ограничена
във времето (до една година, а по изрично
решение на Комисията за продължаване на
срока – максимално до една година и шест
месеца), като при всяко положение след
първото реално засягане на имуществената
сфера чрез налагане на обезпечителни мерки
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от съда засегнатите лица не само узнават за
предходните действия на компетентните органи по събиране на информация, но получават
всички останали възможности за ефективно
у пра ж н яване на правото на защита – да
оспорват неизгодните за тях доказателства
и да представят доказателства, да изразяват
становището си пред Комисията и съда, да
правят искания и възражения, да ползват
адвокатска помощ и т.н. (чл. 60 ЗОПДНПИ).
Констатациите във връзка с чл. 32 и 34 от
Конституцията са валидни и за преценката за
съответствието на оспорената предварителна
проверка по ЗОПДНПИ с правото на зачитане на личния и семейния живот по чл. 8
КЗПЧОС. Доколкото е налице възможност
за ограничаване на това право, границите на
допустимата намеса на държавните органи са
установени недвусмислено в закона, а това
изключва всякакъв произвол. Предвидените
мерки са оправдани в демократичното общество от позициите на необходимата защита на
икономическото благосъстояние на страната,
обществения морал и правата и свободите на
гражданите, по своята интензивност кореспондират на поставените цели, смекчени са
в максимално възможната степен, т.е. не са
излишно прекомерни.
5. По възможността съгласно чл. 22, ал. 1,
изр. 2 ЗКС да бъде установено несъответствие
с Конституцията на ЗОПДНПИ в неговата
цялост.
Конституционният съд счита за необходимо да вземе отношение и по поддържания
в някои становища довод за концептуалната
несъвместимост на оспорения закон с принципа на правовата държава по смисъла на
чл. 4 от Конституцията във връзка с легалното определение за „незаконно придобито
иму щество“. Разпоредбата на чл. 1, ал. 2
ЗОПДНПИ е твърде пестелива, но това е
оправдано и логично. Нереално е от законодателя да се очаква изрично изброяване на
всички възможни източници за обогатяване.
Затова законът установява само конкретни
изисквания и забрани във връзка с придобиването на имущество, които не могат да бъдат
нарушавани. На тази основа Конституционният съд не намира основание за твърдението,
че за адресатите на закона не е ясно с какво
поведение биха избегнали стълкновение с
нормите на оспорения закон – те не трябва
да се обогатяват с имущество, придобито от
дейност, намираща се извън закона. Незаконно придобитото имущество по смисъла на
ЗОПДНПИ се свързва с неговия източник,
а не с правен недостатък, обуславящ недействителност на придобивното основание. В
този смисъл например нищожността на една
сделка, по силата на която се прехвърлят имуществени права, сама по себе си не обуславя
включване на предмета є в понятието по чл. 1,
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ал. 2 ЗОПДНПИ, когато самият източник на
имуществото е допустим според Конституцията и законите. В заключение съдът приема,
че в своята цялост ЗОПДНПИ не накърнява
правната сигурност, която съставлява един
от най-съществените елементи на идеята за
върховенство на закона, въплътена в чл. 4,
ал. 1 от Конституцията.
В светлината на чл. 121, ал. 1 и 2 от Конституцията в становищата на Висшия адвокатски
съвет и Фондацията „Асоциация за европейска
интеграция и права на човека“ се поддържа,
че прекомерното използване на необорими
презумпции води до противоконституционност
на целия ЗОПДНПИ. Това твърдение обаче е
неоснователно. Поначало законовите презумпции, включително и необоримите, не съставляват необичайно явление в действащата правна
система. Те дават възможност да се достигне
до истината относно релевантния юридически
факт на базата на установяването на друг
факт, който е по-лесен за доказване. В случая
презумпциите по ЗОПДНПИ са оправдани,
защото съставляват пропорционално средство
за постигане на конституционно защитимата
цел на закона. След като източниците на правомерно обогатяване могат да се извлекат от
Конституцията и законите, неустановяването
на такива източници, което по същество е
равносилно на тях ната липса, логическ и
води до заключение за незаконен произход
на съответното увеличение в имуществото на
проверяваните лица. Последните обаче имат
пълната възможност в производството пред
гражданския съд да се противопоставят на
иска, доказвайки законността на източника на
своето обогатяване. Със същата възможност
разполагат и третите лица (задължителни
ответници по силата на чл. 75, ал. 1 и чл. 76,
ал. 2 ЗОПДНПИ), които разполагат със само
стоятелни права върху спорното имущество,
независимо от това, дали привличането им
към гражданска отговорност се основава на
необорима презумпция (например по чл. 64,
т. 1 ЗОПДНПИ) или на оборима презумпция
(например по чл. 64, т. 2 ЗОПДНПИ).
Висши ят а двокатск и съвет в становището си развива и тезата за противоконституционност на оспорения закон поради
възлагането на Комисията да уреди с правилник устройството и дейността си, включително и на нейната администрация (чл. 20
ЗОПДНПИ), да участва съвместно с председателя на Държавна агенция „Национална
сигурност“, министъра на вътрешните работи,
министъра на финансите и главния прокурор в
издаването на инструкция относно реда и сроковете за осъществяване на взаимодействието
помежду им (чл. 30, ал. 2 ЗОПДНПИ) и да
утвърди образец на имуществена декларация,
която след съответна покана засегнатите от
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проверката лица биха могли да представят
(чл. 57, ал. 4 ЗОПДНПИ във връзка с чл. 57,
ал. 1 и чл. 58 ЗОПДНПИ). Твърди се, че в
посочените случаи става въпрос за несъвместима с чл. 4, 8, 62 и 114 от Конституцията
делегация за уреждане на основни обществени
отношения, които задължително трябва да
бъдат регулирани със закон. Развитите доводи
са неоснователни, защото не отчитат общата
философия на закона. Производството по отнемане на незаконно придобито имущество
се развива в състезателен съдебен процес,
който се провежда по специалните правила
на ЗОПДНПИ, а доколкото няма такива – по
правилата на ГПК (чл. 80 ЗОПДНПИ). За да
се избегнат безсмислени съдебни спорове,
законодателят е възложил на специализираните органи по ЗОПДНПИ извършването
на предварителна проверка, която в никакъв
случай не може да доведе до накърняване
на индивидуални имуществени права, а е
предназначена единствено да подпомогне
Комисията при вземане на решение дали
разполага с необходимите доказателства за
успешно провеждане на граждански иск в
съда. Условията и редът на проверката, включително и взаимодействието между държавните органи в рамките на предоставената им
от законодателя компетентност, са уредени
в самия закон. В тези рамки не съществува
конституционна преграда за приемане на
организационни актове – както вътрешни,
като правилника по чл. 20 ЗОПДНПИ, така
и междуведомствени, като инструкцията по
чл. 30, ал. 2 ЗОПДНПИ. В същия контекст
Конституционният съд намира, че утвърждаването от Комисията на образеца на декларацията, чието основно съдържание е законово
установено в чл. 57, ал. 1 ЗОПДНПИ, също
не означава упражняване на законодателни
правомощия, тъй като с това действие не се
регулират такива основни обществени отношения, които да са с изключително значение
за охраната на правата на гражданите. Важно
е да се отбележи, че представянето на имуществена декларация не е задължително за
поканените. То не е във вреда, а е в интерес
на засегнатите от проверката лица, защото
може да обуслови решение на Комисията за
прекратяване на производството по преписката, вместо за внасяне на иск в съда (чл. 62,
ал. 2 ЗОПДНПИ). В тази насока трябва да
се има предвид, че според оспорения закон
от отказа да бъде представена декларация не
може да се правят изводи във вреда на проверяваното лице, съответно и на членовете
на неговото семейство (чл. 59 ЗОПДНПИ).
Нещо повече, засегнатите лица, които са
преценили, че им е по-изгодно да представят
декларация, са освободени от наказателна
отговорност за невярно деклариране (чл. 60,
ал. 5 ЗОПДНПИ).
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6. По възможността за обявяването за противоконституционни на неоспорени с искането
законови разпоредби.
Съдът намира, че независимо от заявеното
в искането оспорване на целия ЗОПДНПИ, той
не може да се произнася по отделни негови
неоспорени с искането конкретни разпоредби.
Първото искане е самостоятелно и то е за
обявяване за противоконституционен на целия закон и то може да бъде уважено изцяло
само ако Конституционният съд установи, че
основни фундаментални разпоредби са несъвместими и противоречат на Конституцията и
тяхната отмяна обезсмисля съществуването и
прилагането на целия закон. Подобно искане
не дава право на Конституционния съд „да
търси“ отделни разпоредби в оспорените в
цялост закони и да преценява дали те съответстват на Конституцията или не.
Второто алтернативно искане, което се
прави в случая от вносителите, е под условие – ако не се уважи искането за обявяване
противоконституционност на целия ЗОПДНПИ,
да бъдат обявени за противоконституционни
изрично посочените от тях конкретни разпоредби, за които те излагат и съответни
доводи. Недопустимо е Конституционният съд
по каквито и да е съображения служебно да
преценява избирателно противоконституционността на законови разпоредби, които не
са оспорени в искането на вносителя. Подобен избирателен подход по ясни или неясни
критерии ще доведе до непредвидимост на
решенията на Конституционния съд. По този
начин само при формалното споменаване във
всяко искане за оспорване на целия закон ще
може напълно безконтролно и избирателно да
обявява за противоконституционни неоспорени от вносителите законови разпоредби в
разрез с чл. 150 от Конституцията, съгласно
който съдът не действа служебно, а само по
инициатива на изчерпателно изброените субекти. Действително Конституционният съд
може да се произнася по конституционосъобразността на оспорени законови разпоредби
и на основания, различни от посочените в
искането, което изрично е предвидено в чл. 22,
ал. 1, изр. 2 ЗКС. Цитираната разпоредба не
предвижда служебно произнасянето от съда по
невключени в искането законови разпоредби
и тя не може да се тълкува разширително в
противоречие с Конституцията и да се прилага по аналогия.
Гореизложените съображения обуславят
крайното заключение на Конституционния
съд за неоснователност на искането за установяване на противоконституционност и
несъответствие с международни договори,
по които България е страна, на ЗОПДНПИ
в неговата цялост.
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ІV. За конституционосъобразността и съответствието с международни договори, по
които България е страна, на отделни разпоредби на ЗОПДНПИ.
1. Относно чл. 1, ал. 2 ЗОПДНПИ.
Разпоредбата не противоречи на чл. 1 от
Допълнителен протокол № 1 към КЗПЧОС,
както се твърди в искането. Става въпрос за
пестеливо формулирано законово определение,
което свързва подлежащото на отнемане имущество с такова имущество, „за придобиването
на което не е установен законен източник“.
Правните недостатъци на придобивното основание могат да обусловят различни видове
недействителност, но те не са релевантни към
предмета на производството по ЗОПДНПИ.
На изследване подлежи имуществото, с което
проверяваният е разполагал в началото и края
на изследвания период, увеличението му през
същия период от законни източници (трудова
дейност, частно предприемачество, наследяване, сделки и пр.), направените през това време
разходи и възникналите задължения. Няма
никакво основание да се отхвърли идеята на
законодателя, че посочената категория факти
и обстоятелства могат да бъдат доказани в
един състезателен граждански процес. Ако
на тази основа се установи значително несъответствие, което не може да бъде оправдано
със законните източници за забогатяване,
остава логичното заключение, че произходът
на забогатяването е незаконен. Впрочем такъв
подход в доказването (на базата на изключване
на всички други възможности) е допустим и
в наказателния процес, когато осъдителната
присъда се постановява само на основата на
косвени доказателства.
Възможните незаконни източници могат
да бъдат различни (например, доходи от поначало забранена или нелицензирана дейност,
неплатени данъци и осигуровки, контрабанда
на стоки, трафик на хора, търговия с наркотици, изнудване, пране на пари, крупни кражби
и т.н.), но тяхната конкретизация по вид и
размер се намира извън обсега на доказването
в гражданското производство по ЗОПДНПИ.
Същественото е, че чл. 1, ал. 2 ЗОПДНПИ
създава правната основа за възстановяване
на справедливостта чрез отнемане в полза на
държавата на имущество, което като противозаконно придобито от неговия притежател
подлежи на връщане на обществото. Както
по-горе беше посочено, такова ограничение,
въведено чрез закон, е в обществен интерес
и не се изключва от общите принципи на
международното право. В този смисъл е и
практиката на ЕСПЧ. Ето защо оспорената
разпоредба е съвместима с предпоставките за
лишаване от собственост по чл. 1 от Допълнителен протокол № 1 към КЗПЧОС.
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2. Относно чл. 3, ал. 1 ЗОПДНПИ.
С посочената разпоредба в оспорената є
част е очертана целта на закона, дефинирана
като „да се защитят интересите на обществото
и да се възстанови чувството за справедливост у гражданите чрез предотвратяване и
ограничаване на възможностите за незаконно
придобиване на имущество и разпореждането с него“. Вносителите на искането излагат
доводи, че може да се направи извод за съществуването на законодателни актове, които
нямат за цел да защитават интересите на
обществото, което би нарушило принципа за
ненакърнимост на народния суверенитет и че
законът не може да има за цел постигане на
определени емоционални състояния, целта не
трябва да създава усещане за справедливост,
а за постигане на справедливост.
Конституционният съд намира, че първата
от посочените в оспорения закон цел – защита
интересите на обществото, не противоречи на
Основния закон и конкретно на чл. 1, ал. 3
от Конституцията. Защитата на интересите
на обществото е легитимна цел и е израз
на народния суверенитет. Не е противоконституционно общественият интерес да бъде
защитен. Обратно, основни права на гражданите, които не са абсолютни, могат да бъдат
ограничавани именно поради надделяване и
в защита на обществения интерес над интереса на отделния индивид. В този смисъл е
и постоянната практика на Конституционния
съд и той не намира основание да се отклони
от нея. Както по-горе се посочи, правото на
мирно ползване на собствеността е формулирано и в чл. 1 от Допълнителен протокол
№ 1 към КЗПЧОС, съгласно който лишаването
от имущество е допустимо при наличието на
три кумулативно дадени условия, първото от
които да е в интерес на обществото.
Съдът е на мнение, че не съставлява легитимна цел на закона втората уредена в чл. 3,
ал. 1 ЗОПДНПИ цел, а именно да се възстанови чувството за справедливост у гражданите.
Очевидно е, че „чувството за справедливост
у гражданите“, доколкото засяга техни индивидуални преживявания и отношение към
законите, в случая не съвпада с понятието
„интересите на обществото“, тъй като двете
цели са кумулативно посочени. Прегледът на
законодателството на Република България показва, че е прецедент поставянето на подобна
цел, свързана с постигане, възстановяване
или изгубване на определени чувства. Чувството за справедливост, както и поначало
всички чувства не са обективни факти. Още
по-малко те са правни категории, за да бъдат
въздигани дори като цели на законите. Индивидуалните интереси не могат да бъдат цел
на закон, защото той не се занимава с тях.
Много закони при определяне на целите си
изрично посочват защитата на обществения
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интерес или защита на свободите, правата и
законните интереси на гражданите, но не и
формиране на определени чувства.
Поначало е много трудно и опасно да се
ограничава и отчуждава принудително конституционно прогласеното основно право на
гражданите на собственост, защото неговата
неприкосновеност осигурява в голяма степен
свободата на индивида. Поради това и подобно
ограничаване на това право най-малко може
да се свързва с емоционалното състояние на
други индивиди, при това разгледани отделно
и извън обществото и без връзка и разумен
баланс между индивидуалните права и интересите на обществото. Цел на всеки закон е
да се постигне върховенство на закона и да
се осигури чрез прилагането му постигане
на изискването за справедливост като общочовешка ценност, както това е залегнало в
преамбюла на Конституцията. Поради това и
не е необходимо справедливостта да се въздига
като цел на всеки закон, както и непосочването є изрично във всички останали закони
не означава, че в тях няма справедливост.
Съдът счита, че в конкретния случай не е
налице само непрецизна законодателна редакция, окачествена от заинтересованата страна
Фондация „Български адвокати за правата
на човека“ в становището є като „очевидна
законодателна недомислица“. Не бива в никакъв случай да се подценява значението на
правилното и точно формулиране на целта
на закона и този въпрос да се принизява до
незначително обстоятелство без същинско
нормативно значение, до несамостоятелни
норми с по-скоро опознавателно значение
(в този смисъл са становищата на заинтересованите страни Министерския съвет и
Върховния касационен съд). Целта на закона
е особено съществен негов елемент и трябва
да бъде очертана ясно и точно, защото това
има важно значение за логическото тълкуване
на неясните норми от закона. Изискването
за яснота на целта на оспорения закон е още
по-завишено, тъй като въздигнатото като второ кумулативно условие за ограничаване на
притежанията по чл. 1 от Протокол № 1 към
КЗПЧОС е това да става „съгласно условията,
предвидени в закона“. И според практиката
на ЕСПЧ ефективна правна регулация може
да се постигне само на базата на ясен закон,
с предвидимо правно действие. Очертаването
на точната цел на закона не е само въпрос
на законодателна техника, а е гаранция за
избягване на административния и съдебен
произвол. Целта на оспорения закон, посочена
в чл. 3, ал. 1, е особено важна за преценката
на законосъобразността на административните актове по чл. 11, ал. 1 ЗОПДНПИ по
повод съдебното им обжалване, защото несъответствието с целта на закона е една от
предпоставките за незаконосъобразност на
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административните актове (чл. 146, т. 5 от
Административнопроцесуалния кодекс (АПК).
Само при ясно регламентирана цел на закона
съдът може да установи нейното спазване или
превратното упражняване на власт от компетентния административен орган – Комисията
по чл. 5, ал. 1 ЗОПДНПИ. Целта на закона
е отправна точка и за преценката спазен ли
е принципът за съразмерност по чл. 6 АПК,
който е неразривно свързан с преследваната
цел. Следователно не се касае само до търпима
непрецизна правна редакция на част от целта на закона, а до съществено важен въпрос
за логическото тълкуване на целия оспорен
закон и за практическото му прилагане при
осъществяването на съдебния контрол за
законосъобразност върху административните
актове по този закон, издавани от Комисията
по чл. 5, ал. 1 от закона в административната
фаза на производството по установяване на
незаконно придобито имущество. По тези
съображения съдът заключава, че оспорената
разпоредба на чл. 3, ал. 1 ЗОПДНПИ в частта
„и да се възстанови чувството за справедливост
у гражданите“ е противоконституционна, тъй
като противоречи на преамбюла и на чл. 4,
ал. 1 от Основния закон.
3. Относно чл. 24 ЗОПДНПИ и свързаните
с него чл. 2 ЗОПДНПИ в частта „или административно-наказателното“ и чл. 23 ЗОПДНПИ
в частта „или за административно нарушение
по чл. 24, ал. 1“.
Доводът, че чл. 24 ЗОПДНПИ е приет
в нару шен ие на за конодат ел н и я п роцес,
по-конкретно – на правилото за двете гласувания по чл. 88, ал. 1 от Конституцията,
е неоснователен. Оспорената разпоредба
предвижда, че влезлият в сила акт за административно нарушение, което по естеството
си може да създаде облага на стойност над
150 000 лв. към момента на придобиването
є и облагата не може да бъде отнета по друг
ред, също съставлява основание за започване на предварителна проверка от органите
по чл. 13, ал. 1 ЗОПДНПИ. Норма с такова
съдържание наистина не е била включена в
законопроекта при първото му гласуване от
Народното събрание, но по предложение на
водещата комисия е добавена преди второто
гласуване. Допълнената разпоредба изцяло
следва духа, идеите и целта на закона, в частност – принципното разбиране, че само акт,
постановен или контролиран от независим
орган, намиращ се не само извън системата
на органите по ЗОПДНПИ, но и на изпълнителната власт като цяло, може да бъде
основание за започване на предварителната
проверка, която задължително предхожда
образуването на производството за отнемане
в полза на държавата на незаконно придобито имущество. В случая това разбиране е
съобразено, защото поначало наказателните
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постановления за административни нарушения
подлежат на съдебно обжалване, т.е. намират
се под контрола на съда. Направеното преди
второто гласуване допълнение е допустим
елемент на парламентарната процедура, която
трябва да се развие след приемането на законопроекта на първо четене. Второто четене
е предназначено да подобри качеството на
окончателния законодателен акт на базата на
предложения на народните представители за
изменения и допълнения в приетия по принцип
законопроект. В този смисъл е и досегашната
практика на Конституционния съд (Решение
№ 8 от 2010 г. по к.д. № 2 от 2010 г., Решение
№ 1 от 2011 г. по к.д. № 22 от 2010 г. и др.).
Член 24 ЗОПДНПИ, за разлика от посочване на престъпленията в чл. 22, ал. 1
ЗОПДНПИ, не изброява админист ративните нарушения по конкретни разпоредби
на всички закони предвид техния огромен
брой. Следва да се отбележи, че с развитието на свободната пазарна икономика са
регламентирани нови административни нарушения, които могат да създават облага над
150 000 лв. към момента на придобиването.
Примери за такива тежки административни
нарушения са някои митнически, данъчни,
банкови, екологични и валутни нарушения;
нарушения на административен акт, уреждащ
бюджетната, финансово-стопанската и отчетната дейност, хазартната дейност и мерките
срещу изпирането на пари и финансирането
на тероризма, както и за нарушения по изчерпателно изброените закони в чл. 34, ал. 1 и 2
от Закона за административните нарушения и
наказания (Закон за публичното предлагане
на ценни книжа, Закон за пазарите на финансови инструменти, Закон за дружествата със
специална инвестиционна цел, Закон срещу
пазарните злоупотреби с финансови инструменти, Закон за дейността на колективните
инвестиционни схеми, Закон за държавната
финансова инспекция, Закон за енергетиката,
Закон за енергията от възобновяеми източници
и др.). За тези административни нарушения
именно поради тежестта им са предвидени
значително по-дълги срокове за съставяне
на акт за установяване на нарушението и за
образуване на административнонаказателно
производство. Горното потвърждава извода, че
е невъзможно да се изброят видовете административни нарушения, които попадат в кръга
на очертаните в чл. 24, ал. 1 ЗОПДНПИ, но те
са определяеми съобразно предвидените общи
законови условия – стойност на придобитата
от административното нарушение облага над
150 000 лв. към момента на придобиването
є и невъзможност облагата да може да бъде
отнета по друг ред. Сериозна гаранция за недопускане на произвол е законоустановеността на процедурата с ясни правила, съгласно
които уведомлението на директора на съот-
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ветната териториална дирекция се извършва
от административнонаказващия орган, който
разполага с цялата информация по административната преписка, както и че уведомяването се извършва едва когато срещу лицето
има влязъл в сила акт за административно
нарушение – наказателно постановление или
споразумение за прекратяване на административнонаказателното производство (сравни
чл. 229а от Закона за митниците, чл. 107з от
Закона за акцизите и данъчните складове и
др.). Аналогично на случаите на образуване
на производство по оспорения закон по реда
на чл. 22 ЗОПДНПИ, при привличане на
лицето като обвиняем за престъпление по
изброените текстове от Наказателния кодекс,
така и в случаите на установени с влезли в
сила актове за извършени административни
нарушения с придобита облага над 150 000 лв.
гражданската конфискация е абстрактна и тя
няма пряка връзка с конкретно престъпление
или конкретно административно нарушение,
установено с влязъл в сила акт. Те са само
законен повод за образуване на производство
от Комисията и за извършване на проверка,
но предпоставката за отнемане на имущество
в полза на държавата е друга – административният орган по чл. 5, ал. 1 ЗОПДНПИ да
може да направи обосновано предположение,
че дадено имущество е незаконно придобито.
Предвид това съдът намира, че алинеи първа
и втора на оспорения чл. 24 ЗОПДНПИ не
са противоконституционни.
Различно е разбирането на Конституционния съд за съответствието на чл. 24, ал. 3
и 4 ЗОПДНПИ с Конституцията. Алинея 3
на чл. 24 от оспорения закон задължава и то
незабавно държавните и общинските органи
или длъжностните лица, на които по служба
е станало известно, че е придобита облага
от административно нарушение на стойност
над 150 000 лв. към момента на придобиването є, която не може да бъде отнета по друг
ред, да уведомят директора на съответната
териториална дирекция и да му изпратят
материалите по преписката. Съдът е на мнение, че няма причина, която да обоснове
необходимостта неконкретизирани (следователно всички) държавни и общински органи
и всички длъжностни лица (неясно дали от
същите тези или от други органи), които имат
съвсем различни конституционни и законови
правомощия, да са задължени да уведомяват
за започване на производство по оспорения
закон. Задължението за уведомление правилно
е вменено на административнонаказващия
орган, който разполага с всички данни по
административната преписка, включително
данни, че наказателното постановление или
споразумението са влезли в сила. Наличието
на огромен брой контролни органи, които
констатират извършените административни
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нарушения, обуславя възможността те да
изпълняват задълженията си за уведомяване
по чл. 24, ал. 1 ЗОПДНПИ, като могат да
бъдат предвидени и санкции за евентуално
неизпълнение. За разлика от административнонаказващите органи изискването към всички останали държавни и общински органи и
длъжностни лица е да им е станало известно
по неясен начин придобиването на облага от
административно нарушение над посочената
по-горе сума и тя да не може да бъде отнета по
друг начин. Освен че не разполагат с първичните данни от административната преписка,
лицата по ал. 3 на чл. 24 от оспорения закон
трябва да са в състояние да могат да преценят
придобиването на облага, нейната пазарна
стойност към момента на придобиването и
несъществуването на възможност облагата
да бъде отнета по друг ред. До тези изводи
държавните и общинските органи или длъжностните лица трябва да достигнат самостоятелно, тъй като оспореният закон не съдържа
легално определение на понятията „облага“ и
„невъзможност тя да бъде отнета по друг ред“,
различен от реда в оспорения закон. Следва да
се подчертае и същественото обстоятелство,
че в ал. 3 на чл. 24 ЗОПДНПИ липсва изискването срещу лицето да има влязъл в сила
акт за административно нарушение, а само
изискване да е налице придобиване на облага
от административно нарушение. Само поради
използването на глагола „уведомява“ не може
да се направи изводът, че уведомлението и в
този случай съдържа реквизитите по чл. 24,
ал. 2 ЗОПДНПИ, още повече че тези лица
не разполагат с посочената там информация.
Още по-сериозно може да бъде застрашено
или накърнено конституционното право на
собственост от ал. 4 на чл. 24 ЗОПДНПИ,
която предвижда и гражданите, на които са
станали известни обстоятелствата по ал. 3
(придобиване на облага от административно
нарушение на стойност над 150 000 лв. към
момента на придобиването є, която не може
да бъде отнета по друг ред), да могат да уведомят за тях, при това директно, Комисията,
а не директора на съответната териториална
дирекция, какъвто е редът за субектите по
ал. 1 и 3 на чл. 24 ЗОПДНПИ. И за гражданите оспорената разпоредба не изисква
уведомяването да бъде направено едва когато
срещу нарушителя има влязъл в сила акт за
установяване на административно нарушение.
Конституционният съд счита, че държавните и общинските органи и длъжностните лица,
различни от административнонаказващите
органи, които също са длъжностни лица от
съответни овластени за това контролни органи,
както и гражданите не разполагат с необходимата достоверна и пълна информация за
извършени от нарушителите административни
нарушения, от които те са извлекли облага над
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150 000 лв., изчислени към момента на придобиване на облагата. Тези лица по обективни
причини не могат да установят извършени
ли са действително такива административни
нарушения, като например по изброените
по-горе закони, които нарушения са нови,
сложни по материя и трудни за доказване.
При липсата на законова дефиниция на правните понятия, които органите, длъжностните
лица и гражданите трябва да могат да оценят
и да направят изводи, включително по въпроса за правилния законов ред за отнемане
на придобитата облага, е невъзможно да се
отправят качествени уведомления, а оттам и
компетентният административен орган – Комисията, да може да извърши необходимите
проверки по всички постъпили уведомления.
Конституционният съд намира, че подобен подход за образуване на производство за
отнемане на имущество, частна собственост
на гражданите, което е защитено от Конституцията основно тяхно право, противоречи
на изискванията на правовата държава по
чл. 4, ал. 1 от Основния закон. Липсват ясни
и точни правила за образуване на производството по оспорения закон. На практика с
разпоредбите на чл. 24, ал. 3 и 4 ЗОПДНПИ
се дава възможност на абсолютно всички
български граждани да сигнализират Комисията за отнемане на незаконно придобито
имущество за действително извършени или
предполагаеми административни нарушения,
за които нямат категорични данни за размера
на придобитата облага, за възможния ред за
отнемането є, както и за особено същественото
обстоятелството влязъл ли е в сила актът за
установяване на административното нарушение. Всичко посочено дотук дава основание
на съда да приеме, че поначало замислен като
закон за борба с корупцията и друга престъпна
дейност, оспореният закон в частта по ал. 3 и
4 на чл. 24 ЗОПДНПИ може да се превърне
в инструмент за административен произвол
чрез неоснователно образуване на проверки за
установяване на значително несъответствие в
имуществото на лица, за които се предполага,
че са извършили тежки административни нарушения, дали основание за придобиване на
значителна облага. Липсата на точни и ясни
правила за ограничаване на посегателствата
по отношение неприкосновеното право на
частна собственост нарушава правовия ред в
държавата, закрепен в чл. 4, ал. 1 от Конституцията. Регламентацията на конкретния закон
трябва да бъде много ясна и поради факта,
че само на базата на субективно уведомяване
за извършено административно нарушение
може да се открие производство за установяване на незаконно придобито имущество
от гражданин за дълъг период назад. Не на
последно място съдът отбелязва, че ЗОПДНПИ
предвижда в чл. 91 възможност всяко лице,
претърпяло вреди от незаконосъобразни актове, действия или бездействия на органите
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и на длъжностните лица по този закон, да
може да предяви иск за обезщетение срещу
държавата при условията и по реда на Закона
за отговорността на държавата и общините
за вреди. Оспореният закон не предвижда
отговорност за вреди, причинени от действия
или бездействия на граждани, а предоставя
и на тях възможност да уведомяват директно компетентния административен орган за
извършени административни нарушения. По
този начин са поставени при различен режим
за уведомяване лицата, привлечени като обвиняеми за извършени престъпления, и лицата,
извършили а дминист ративни нару шени я.
При това административните нарушения не
са конкретизирани и няма дефиниция за понятието „имотна облага“ и по какви начини
и методики се изчислява стойността є към
момента на придобиването.
Косвено оспорените разпоредби на чл. 24,
ал. 3 и 4 ЗОПДНПИ противоречат на чл. 57,
ал. 2 от Конституцията, тъй като създават
предпоставки за злоупотреба с права, както и
тяхното упражняване да доведе до накърняване
на права и законни интереси на другите. По
горните съображения съдът установява, че
разпоредбите на чл. 24, ал. 3 и 4 ЗОПДНПИ
са противоконституционни.
Идеята за правовата държава по чл. 4,
ал. 1 от Конституцията предполага законовите норми да не си противоречат, да създават единна система от ясни правила, да не
създават несигурност сред адресатите си с
възможността да бъдат различно интерпретирани и съответно – прилагани. На тази
основа Конституционният съд намира, че
искането е основателно и по отношение на
разпоредбата на чл. 2 ЗОПДНПИ, която трябва
да бъде обявена за противоконституционна в
частта „или административно-наказателното
производство“. Установеният в посочената
разпоредба принцип за независимо, необвързано развитие на гражданската процедура по
ЗОПДНПИ съответства на законовата уредба
относно нейното начало, провеждане и приключване, но само във връзка с наказателното
производство. Предварителната проверка по
повод на тежко административно нарушение
може да започне само когато е налице влязъл
в сила акт на административнонаказващия
орган, т.е. производството по установяване
на административно нарушение и налагане
на административно наказание трябва да е
окончателно приключило. Уважаването на
искането в тази му част ще доведе до отстраняване на вътрешното противоречие в
ЗОПДНПИ.
Частичното оспорване на чл. 23 ЗОПДНПИ
относно израза „или за административното
нарушение по чл. 24, ал. 1“ обаче е неоснователно. Валидни са доводите в подкрепа на
конституционосъобразността на чл. 24, ал. 1
и 2 ЗОПДНПИ.
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4. Относно чл. 27, ал. 3 и чл. 73 ЗОПДНПИ.
По отношение на чл. 27, ал. 3 ЗОПДНПИ
искането трябва да се уважи, но не защото е
било допуснато нарушение на парламентарната
процедура по чл. 88, ал. 1 от Конституцията,
както твърдят вносителите. По този въпрос
са относими изложените съображения във
връзка с оспорването в същата насока на
чл. 24 ЗОПДНПИ.
Разпоредбата е противоконституционна
поради материалното є съдържание. Поначало
поставянето на времеви рамки на периода
на придобиване на незаконно имущество,
който подлежи на изследване от органите по
чл. 13, ал. 1 ЗОПДНПИ, трябва да се оцени
положително в светлината на необходимите гаранции за ефективно упражняване на
правото на защита на засегнатите лица по
чл. 56 от Конституцията. Проблемът е, че
разпоредбата на чл. 27, ал. 3 ЗОПДНПИ не
отговаря на критериите за пропорционалност
на ограничението, тъй като фиксираният
размер от петнадесет години е прекомерен
и неподходящ.
Отнемането на незаконно придобито имущество е последното, крайното средство
за възстановяване на сп раведливост та и
обществения ред, което се прилага, когато
другите контролни и правозащитни органи
на държавата не са успели ефективно да
противодействат на съответната непозволена
от закона дейност, както и да предприемат
реални стъпки, насочени не само към санкциониране на онези, които противозаконно
са придобили значително имущество, но и
към създаване на условия за възстановяване
на нарушения правомерен баланс на материалните ценности. Възможността за отнемане
на имущество, придобито през особено дълъг
период, съставлява неоправдан стимул за
пасивност и безразличие у тези, които по
естеството на правомощията си са длъжни
да осигурят върховенството на закона.
Неоснователно е опасението на вносителите на искането, че с определянето на
времеви рамки на изследването от предмета
на доказване в производството се изключва
установяването на актива на имуществото, с
който проверяваният, съответно – ответник
по гражданския иск, встъпва в началото на
периода. Само на такава изходна фактическа основа може да продължи спорът дали е
налице „значително несъответствие“ по смисъла на допълнителната разпоредба § 1, т. 7
ЗОПДНПИ. Това означава връщане назад във
времето, което, ако е прекомерно, сериозно
би затруднило защитата на засегнатите лица
от гледна точка на намирането и представянето на релевантните доказателства. Според
Конституционния съд ограничението на правото на защита по чл. 56 от Конституцията е
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неоправдано и несъразмерно тежко, доколкото
времето, предмет на изследване, е повече от
десет години.
Разумният срок на проверката по чл. 27,
ал. 3 ЗОПДНПИ е обвързан и с привилегированото положение на държавата, установено
с чл. 73, ал. 1 ЗОПДНПИ чрез въвеждането
на удължена петнадесетгодишна давност за
погасяване на правата є по закона. И този
срок ограничава непропорционално правото
на защита по съображения, аналогични на
гореизложените. Намаляването му се налага
и от необходимостта да бъде защитен принципът на правовата държава по чл. 4, ал. 1 от
Конституцията. От една страна, с това може
да се постигне синхрон с абсолютната десетгодишна давност за погасяване на публичните
вземания по чл. 171, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, от друга – би
отпаднала възможността за отнемане на недвижими имоти, за които е изтекъл общият
срок за придобиването им по давност при
недобросъвестно владение (чл. 79, ал. 1 от
Закона за собствеността), включително и от
други лица освен проверяваните, което би
съставлявало несъразмерно посегателство
върху придобити права и неоправдано би
създало правна несигурност. Следователно
чл. 73, ал. 1 ЗОПДНПИ също трябва да бъде
обявен за противоконституционен в частта
„петнадесетгодишна давност“.
Конституционният съд обръща внимание,
че произтичащото от настоящото решение
намаляване на периода на проверката и съответно – на срока за погасяване по давност
на правата на държавата, няма да блокира
гражданската конфискация на онова имущество, което пряко или косвено е придобито
от престъпна дейност, осъществена по време на най-интензивната трансформация на
собствеността от държавна в частна. Такава
възможност ще е налице, доколкото компетентните държавни органи надлежно са упражнили правомощията си по ЗОПДНПИ, за
което са разполагали с предостатъчно време.
В тази насока следва да се има предвид, че
по силата на § 5 от преходните и заключителните разпоредби на оспорения ЗОПДНПИ
неприключилите проверки и производства за
отнемане на имущество, придобито от престъпна дейност, следва да се довършват по реда
и при условията на заварения ЗОПДИППД,
включващи и правилото за удължена давност
по отношение погасяването на правата на
държавата (чл. 11 ЗОПДИППД).
5. Относно чл. 64, т. 2 ЗОПДНПИ.
Оспорена е въведената относителна недействителност спрямо държавата на възмездни
сделки с трети лица, „ако те са знаели или
са могли да предполагат, че имуществото
е незаконно придобито, или са придобили
имуществото с цел прикриване на незаконния
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му произход или на действителните права,
свързани с него“. Вносителите твърдят, че
така непропорционално се ограничават права,
защитени от чл. 17, ал. 3 и 5 от Конституцията,
съответно – от чл. 1 на Допълнителен протокол № 1 към КЗПЧОС. В тази част искането
е неоснователно, защото възможността за
отнемане в полза на държавата на имущество
на трети лица е поставена под условието в
състезателния процес пред съда да бъде установена недобросъвестност на приобретателя,
при това задължително с неговото участие
като страна по гражданския спор. Поначало
разпоредителните действия със собственост не
могат да бъдат предназначени от страните по
договарянето за осуетяване на удовлетворяването на възникнало вземане в полза на което
и да е трето лице, включително и държавата,
която има качеството на кредитор по иска за
отнемане на незаконно придобито имущество.
Такъв подход е познат на действащата правна уредба – както на наказателноправната
(чл. 215, ал. 1 и чл. 253, ал. 1 и 2 НК), така и
на гражданскоправната (чл. 135, ал. 3 ЗЗД).
Ограниченията на правата на третите лица,
които произтичат от оборимата презумпция
по чл. 64, т. 2 ЗОПДНПИ, са необходими,
подходящи и съразмерни на преследваната
законодателна цел – възстановяване на справедливостта и накърнения правов ред. Същото
се отнася и за международноправната защита
на правото на собственост в светлината на
допустимото от чл. 1 на Допълнителен протокол № 1 към КЗПЧОС във връзка с чл. 17
и 18 КЗПЧОС.
V. Заключителни констатации.
В становището на Висши я адвокатски
съвет се повдига въпросът за принципно
несъобразяване на ЗОПДНПИ с изготвено
предложение за Директива на Европейския
парламент и Съвета на Европейския съюз
относно обезпечаването и конфискацията на
облаги от престъпна дейност. Конституционният съд обаче не може да съобразява такива
проекти. Ако директива със съответен предмет
бъде приета и влезе в сила, би възникнала
нова правна ситуация, при което контролът
по чл. 149, ал. 1, т. 4 от Конституцията във
връзка с чл. 249, ал. 3 от Договора за Европейската общност би бил възможен.
Някои заинтересовани страни поставят
въпроса за несъответствие на ЗОПДНПИ с
други многостранни международни договори
(конвенции) освен посочената в искането
КЗПЧОС, както и с общите принципи на
международното право (вж. становището на
Фондация „Български адвокати за права на
човека“). Тези доводи надхвърлят обема на
искането, съответно и предмета на делото,
очертан в определението по допустимост,
поради което не подлежат на разглеждане от
Конституционния съд.
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Настоящото решение обуславя необходимостта от извършване на допълнителни законодателни действия, най-малкото за определяне
на други по-кратки срокове в чл. 27, ал. 3 и
чл. 73 ЗОПДНПИ. Според Конституционния
съд така ще се създаде благоприятна възможност за отстраняване на един непосочен
в искането недостатък на закона, свързан с
предназначението на отнетото имущество с
неустановен законен източник. Както вече
беше констатирано, няма конституционни
изисквания и международни стандарти, които
задължително обвързват приключването на
процеса за гражданска конфискация с изхода от успоредно провежданото наказателно
производство. При такъв подход може да се
предположи, че в редица случаи гражданският
съд по отнемането няма да съобрази като пасив на подлежащото на отнемане имущество
и задължението на незаконно обогатилият
се да обезщети онези лица, които непосредствено са пострадали от извършеното от
него престъпление. Наличното имуществото
на престъпния деец след гражданската конфискация може да се окаже недостатъчно за
издължаване на впоследствие присъдените
обезщетения за вреди от престъплението, а
жертвите не трябва да страдат от факта, че
държавата успешно е провела граждански иск
по ЗОПДНПИ. От друга страна, що се отнася
до присъдените имуществени вреди, за които
е налице връзка между обогатяването на дееца
и дефицита в имуществото на пострадалите
(например, предмета на кражба по чл. 196а
НК), би било противно на утвърдените правни
принципи да се изисква от незаконно забогателият да ги компенсира двукратно – един
път на държавата в рамките на отнетото от
него имущество в процедурата по ЗОПДНПИ,
и втори път – на непосредствено засегнатите
физически и юридически лица, чиито имуществен патримониум е бил намален в резултат
на престъпното посегателство.
По изложените съображения и на основание
чл. 149, ал. 1, т. 2 и 4 от Конституцията на
Република България Конституционният съд
РЕШИ:
Установява противоконституционност на
чл. 2 в част та „или административно-наказателното“, чл. 3, ал. 1 в частта „и да се
възстанови чувството за справедливост у
гражданите“, чл. 24, ал. 3 и 4, чл. 27, ал. 3 в
частта „петнадесет години“ и чл. 73 в частта
„петнадесетгодишна давност“ от Закона за
отнемане в полза на държавата на незаконно
придобито имущество (ДВ, бр. 38 от 2012 г.).
Отхвърля искането на 59 народни представители от 41-вото Народно събрание за
установяване на противоконституционност и
несъответствие с международни договори, по
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които България е страна, на целия Закон за
отнемане в полза на държавата на незаконно
придобито имущество (ДВ, бр. 38 от 2012 г.)
и на неговите чл. 1, ал. 2, чл. 3, ал. 1 – в
останалата част, чл. 23 в частта „или за административно нарушение по чл. 24 ал. 1“,
чл. 24, ал. 1 и 2, чл. 27, ал. 3 – в останалата
част, чл. 64, т. 2 и чл. 73 – в останалата част.
Решението е подписано с особени мнения,
както следва: Владислав Славов, Благовест
Пунев, Румен Ненков и Кети Маркова – относно установената частична противоконституционност на чл. 3, ал. 1 и чл. 24, ал. 3 и 4
ЗОПДНПИ; Благовест Пунев, Румен Ненков
и Кети Маркова – относно възмож ност та
за обявяване на противоконституционност
на чл. 11, ал. 5, чл. 75, ал. 1 и чл. 76, ал. 2
ЗОПДНПИ; Красен Стойчев – относно чл. 27,
ал.3 и чл.73 ЗОПДНПИ.
Председател:
Евгени Танчев
ОСОБЕНИ МНЕНИЯ
по конституционно дело № 6 от 2012 г.
На конституционните съдии Владислав Славов, Благовест Пунев, Румен Ненков и Кети
Маркова относно установената частична
противоконституционност на чл. 3, ал. 1 и
чл. 24, ал. 3 и 4 от Закона за отнемане в
полза на държавата на незаконно придобито
имущество (ЗОПДНПИ – ДВ, бр. 38 от 2012 г.)
1. К ато ц яло обявената в ч л. 3, а л. 1
ЗОПДНПИ цел на закона не е противоконституционна. Още в самото искане разпоредбата е цитирана от вносителите непълно
и избирателно в рамките на извадената от
контекста част: „да се защитят интересите на
обществото и да се възстанови чувството на
справедливост у гражданите“. Спецификата
на закона обаче се състои в продължението:
„чрез предотвратяване и ограничаване на
възможностите за незаконно придобиване на
имущество и разпореждането с него“. С други
думи ЗОПДНПИ е насочен към постигането,
от една страна, на превенция на забранена от
закона дейност, а от друга – към отстраняване
на неблагоприятните обществени последици
от такава дейност. В никакъв случай от чл. 3,
ал. 1 ЗОПДНПИ не следва, че законодателят
допуска създаването на закони в разрез с
обществения интерес, а още по-малко присвояване на народния суверенитет по смисъла
на чл. 1, ал. 3 от Конституцията, каквато теза
се поддържа в искането.
Съгласно постановеното решение Основният закон принципно забранява на законодателя да си поставя за цел възстановяването
на накърненото чувство за справедливост у
гражданите. За нас тази теза е необяснима,
нелогична и неоправдана от конституцион-
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на гледна точка. Правото не може да бъде
неутрално към общочовешките ценности и
затова „справедливостта“ не е само морална,
но и правна категория (вж. преамбюла на
Конституцията). Съществува и т.нар. „интуитивно право“, което е свързано с представите
на човека за добро и зло, за справедливо и
несправедливо. Само ако позитивното право
е в синхрон с интуитивното, т.е. правните разпоредби се възприемат като „свои“ от техните
адресати, регулативният потенциал на правото
се проявява в пълна степен. Управляващите в
условията на демокрация не само могат, но и
трябва да се стремят към това гражданите да
не бъдат трайно потиснати от негативни чувства, особено чувството за несправедливост,
защото в такива условия функционирането
на институциите е затруднено и трудно се
реализират дори и най-добрите управленски
решения. Преодоляването на масовите негативни емоции, създадени от неправомерното
забогатяване на една неголяма обществена
група, чрез създаване на законов регламент
за превенция и преодоляване на последиците от това явление е напълно съвместимо
с дължимото от държавата гарантиране на
достойнството и правата на личността, със
създаването на условия за свободно развитие
на човека и гражданското общество, така както
е предписано от чл. 4, ал. 2 от Конституцията.
Според нас няма конституционна рестрик
ция законодателството да е насочено към удовлетворяване на доминиращите обществени
настроения, когато са основани на защитени
от Основния закон ценности. При това в
конкретния случай възстановяването на чувството за справедливост у гражданите поставя
само един допълнителен акцент в рамките на
по-широко формулираната цел – „защита на
обществения интерес“, която, без съмнение,
е конституционосъобразна.
2. С решението е обявена противоконституционност на чл. 24, ал. 3 и 4 ЗОПДНПИ
на основата на материалното им съдържание.
Поначало тезата на вносителите на искането,
възприета от мнозинството съдии, би била
напълно основателна, ако беше изградена
върху точно тълкуване на съдържанието на
посочените разпоредби. Според нас обаче в
случая това не е така.
Няма съмнение, че за започване на предварителна проверка по сигнал на административнонаказващ орган задължително се
изисква влязъл в сила акт за установяване на
административно нарушение от определена
категория. Това обаче е напълно валидно и за
възбуждане на проверката по уведомление от
други органи, длъжностни лица или граждани,
защото алинеи 3 и 4 на чл. 24 ЗОПДНПИ визират само допълнителна възможност и те да
сигнализират органите по ЗОПДНПИ, когато
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по една или друга причина административнонаказващият орган е пропуснал да стори
това, без обаче да изключват общовалидната
предпоставка по чл. 24, ал. 1 ЗОПДНПИ – да
има влязъл в сила акт за административното нарушение. Иначе действително би било
в разрез с Конституцията, ако началото на
производството по ЗОПДНПИ беше обвързано със субективната преценка за извършено
административно нарушение на лица, които
нямат никакво отношение към административнонаказателната процедура. Тогава ограничението би било несъвместимо с принципа
на пропорционалността, би било абсолютно
неподходящо и несъразмерно средство, което
в противовес на принципа на правовата държава би създало условия за пълен произвол
и сериозно би смутило обществения живот.
Нами раме обаче, че ч л. 24, а л. 3 и 4
ЗОПДНПИ, тълкувани във връзка със задължителните общовалидни условия за възбуждане на проверка по повод на установено тежко
административно нарушение, не са противоконституционни, защото не предвиждат нищо
повече от възможност определен кръг лица,
освен съответния административнонаказващ
орган, също да могат да отправят уведомление
до директора на съответната териториална
дирекция, съответно – до Комисията, при
положение че са налице другите предпоставки
по чл. 24, ал. 1 ЗОПДНПИ. Ето защо такова
уведомление може да послужи като формално основание за започване на проверка само
при влязъл в сила акт за административно
нарушение от определената в закона категория, а не защото нарушението съществува в
субективните представи на уведомяващите.
На практика активните действия на лицата
по чл. 24, ал. 3 и 4 ЗОПДНПИ са само един
превантивен, дисциплиниращ и коригиращ
механизъм за преодоляване на бездействието
на административнонаказващия орган, когато
всички останали законови предпоставки за
сезиране на органите по ЗОПДНПИ са налице. Ако съответният сигнал не е основан
на влязъл в сила акт за административно
нарушение от посочената в закона категория,
органът, който може да постави началото на
проверката, ще откаже да я образува или ще
я прекрати, ако е образувана погрешно.
При така изложеното конформно с Конституцията схващане за действителното съдържание на оспорените разпоредби не може да
се поставя въпросът за нарушение на нейните
принципи и конкретни предписания.
Конституционни съдии:
Владислав Славов
Благовест Пунев
Румен Ненков
Кети Маркова
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На конституционните съдии Благовест Пунев, Румен Ненков и Кети Маркова относно
възможността за обявяване на противоконституционност на чл. 11, ал. 5, чл. 75, ал. 1 и
чл. 76, ал. 2 от Закона за отнемане в полза на
държавата на незаконно придобито имущество
(ЗОПДНПИ – ДВ, бр. 38 от 2012).
1. По допустимостта на произнасянето
С определението по допустимост та от
17.07.2012 г. внесеното искане е прието за
разглеждане по същество и в частта за установяване на цялостна противоконституционност
на ЗОПДНПИ. Наистина от това не следва,
че на контрол подлежат всички разпоредби на
оспорения закон. Според нас обаче в такава
ситуация Конституционният съд може да се
произнесе и по разпоредби, които, макар и да
не са изрично посочени, съставляват съдържателен елемент на фактически поставените от
вносителите въпроси. Такъв подход, освен че
открива възможност за защита на публичния
интерес, е в синхрон и с идеята по чл. 22,
ал. 1, изр. 2 от Закона за Конституционен съд
контролът за конституционосъобразност да не
се ограничава само в рамките на формално
посочените основания.
Изхождайки от гореизложената позиция,
намираме, че при допуснатото за разглеждане
цялостно оспорване на ЗОПДНПИ нямаше
правна преграда за установяване на противоконституционността на неговите чл. 11,
ал. 5, чл. 75, ал. 1 и чл. 76, ал. 2. Посочените
разпоредби са елементи на установената със
закона система на достъп до съд, насочена, от
една страна, към осигуряване на ефективна
реализация на обявената законодателна цел,
а от друга – към гарантиране на правото на
защита на всички засегнати лица. Тези въпроси са включени в очертания с внесеното
искане предмет на конституционен контрол,
защото оспорването на закона като цяло е
изградено върху критика на неговите основополагащи принципи и идеи, включително
и относно поставените цели и достъпа до
съдебна защита (вж. т. 6 и 8 от искането на
народните представители).
2. За противоконституционността на чл. 11,
ал. 5 ЗОПДНПИ
Разпоредбата на чл. 11, ал. 5 ЗОПДНПИ
предвижда съдебен контрол по реда на Административнопроцесуалния кодекс (АПК)
върху решенията на най-важния, централния
орган, създаден с оспорения закон, а именно – Комисията за отнемане на незаконно
придобито имущество. Според нас нормата не
е в състояние да изпълни предназначението си
да създаде гаранции за правото на защита и
законност в действията на специализираната
администрация, защото противоречи флагрантно на принципа на правовата държава
по чл. 4, ал. 1 от Конституцията. Предвидена
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е обжалваемост на всички решения на Комисията, взети при осъществяване на предоставените є от закона правомощия (чл. 11, ал. 1,
т. 1 – 7 ЗОПДНПИ). Решенията могат да се
систематизират в три категории: 1) решения
с несамостоятелен, обслужващ развитието на
процедурата характер – за внасяне на искане
в съда за разкриване на банкова и търговска
тайна, за удължаване срока на проверката,
за връщане на преписката за събиране на допълнителни данни (чл. 37, ал. 5 ЗОПДНПИ),
за образуване на производство, включващо
внасяне в съда на искане за налагане на
обезпечителни мерки и иск за отнемане в
полза на държавата на незаконно придобито
имущество, за сключване на съдебна спогодба
по чл. 79 ЗОПДНПИ с ответниците по иска;
2) решения, които преустановяват развитието на вече започналата законова процедура – за прекратяване на проверката по чл. 27
ЗОПДНПИ, за отказ за образуване на производство по закона или за прекратяването му,
и 3) решения, които обуславят възникването,
изменението или прекратяването на трудови
правоотношения с директорите на териториалните дирекции и инспекторите в тях (чл. 11,
ал. 1, т. 6 ЗОПДНПИ).
Първо, от гледната точка на конституционно установената система на правораздаване
е абсолютно недопустимо контролът върху
едни и същи по същество актове на администрацията да се осъществява успоредно от
различни по вид съдилища – в случая общи и
административни. Няма никаква друга логика
освен въпросът за законосъобразността на
решенията на Комисията с преходен характер,
насочени към развитието на производството
по гражданския иск за отнемане на незаконно придобитото имущество, да бъде решаван
в състезателния граж дански процес пред
компетентния да разгледа делото общ съд.
Например, абсурдно е административният съд
да е компетентен да се произнесе по процесуалната и материалната законосъобразност на
решението за внасяне на искане за налагане на
обезпечителни мерки, а на идентична правна
основа общият съд да решава по същество за
неговата основателност. Същото се отнася и за
исканията за разкриване на банкова и търговска тайна, решението за продължаване срока
на предварителната проверка, решението за
внасяне на граждански иск в съответния общ
съд, решението да се сключи съдебна спогодба.
От двойствения характер на уредбата може
да произтече единствено правна несигурност
и тотален правораздавателен хаос.
Второ, в някои случаи въведената с чл. 11,
ал. 5 ЗОПДНПИ обжалваемост пред административните съдилища е несъвместима с
идеите и целите на самия закон. Не може
да се спази изискването за дискретност на
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предварителната проверка (чл. 36 ЗОПДНПИ),
след като решението за удължаване на срока
на провеждането є трябва да се съобщи на
засегнатия, за да се обезпечи правото му да
обжалва по реда на АПК. Незабавното произнасяне на общия граждански съд по внесено
от Комисията искане за вземане на обезпечителни мерки (чл. 37, ал. 1 ЗОПДНПИ), което
очевидно цели да изненада бъдещия ответник,
няма да има абсолютно никакъв смисъл,
ако същият може да обжалва пред съответния административен съд и предхождащото
решение по чл. 11, ал. 1, т. 1 ЗОПДНПИ за
внасяне на такова искане в компетентния да
се произнесе общ съд.
Трето, правото на достъп до съд по чл. 120,
ал. 2 от Конституцията, съответно – по чл. 6
КЗПЧОС, не е предоставено абстрактно и без
адресно, а само на онези лица, чиито признати
от правото интереси са засегнати. Лицата,
срещу които е внесен искът за гражданска конфискация, могат да търсят съдебна защита чрез
възраженията си пред съда, който разглежда
делото. Проверяваните обаче не разполагат с
обвързан с правото на собственост интерес да
обжалват решенията на Комисията, с които се
прекратява проверката по чл. 27 ЗОПДНПИ,
отказва се образуването на производство или
се прекратява образуваното производство. При
осъществяване на предварителната проверка
по ЗОПДНПИ хипотетично може да се навлезе
в друга правно защитена сфера на проверяваните лица, свързана с обмена, движението и
съхранението на информация за техния личен
и семеен живот. Правните гаранции да не се
злоупотребява с такава информация се съдържат в необходимостта от съдебно разрешение
при разкриване на банковата и търговската
тайна (чл. 29 ЗОПДНПИ), задъл жението
на специализираните органи да обработват
информацията в съответствие със Закона за
личните данни (чл. 34, ал. 4 ЗОПДНПИ) и
установения парламентарен контрол върху
дейността на Комисията (чл. 14 ЗОПДНПИ).
Ако законодателят намери, че дори и при тези
изисквания стандартът на защитата трябва да
е още по-висок, би могъл да предвиди след
прекратяването на процедурата засегнатият
да бъде уведомяван, че е бил обект на проверка, или да се обезпечи унищожаване на
съответните информационни носители. Правозащитните механизми обаче не могат да
бъдат от такова естество, което да изключва
постигането на съобразените с принципите на
Конституцията цели на закона, насочени към
защита на правния ред и възстановяване на
справедливостта в имуществените отношения.
Четвърто, ЗОПДНПИ не предоставя изрично на директорите на териториалните
дирекции и инспекторите към тях статута на
държавни служители, а и това не произтича
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от общите предпоставки по чл. 2 от Закона
за държавния служител. Така че споровете
относно възникването (в случая въз основа
на конкурс), изменението и прекратяването
на трудовите правоотношения с Комисията
подлежат на разглеждане пред общите съдилища по реда на Кодекса на труда. При
това положение въвеждането на успореден
съдебен контрол по реда на АПК не само
е ненужно, а е вредно за стабилността на
правораздаването.
В заключение разпоредбата на чл. 11, ал. 5
ЗОПДНПИ е несъвместима както с идеите
и принципите на цялостния правов ред, така
и с идеите и принципите на подлежащия на
контрол законодателен акт. Прилагането є
обективно ще предизвика неоправдани трудности за адресатите на закона и ще създаде
условия за противоречива практика. Може да
се прогнозира възникването на състояние на
правна нестабилност и несигурност. Затова
считаме, че алинея 5 на чл. 11 ЗОПДНПИ
трябваше да се обяви за противоконституционна, като нарушаваща принципа на правовата
държава по чл. 4, ал. 1 от Конституцията.
3. За противоконституционността на чл. 75,
ал. 1 и чл. 76, ал. 2 ЗОПДНПИ
Разпоредбите на чл. 75, ал. 1 и чл. 76, ал. 2
ЗОПДНПИ са относими към поставения в
искането принципен проблем за обезпечаване на правото на защита на всички лица,
засегнати от производството по отнемане на
незаконно придобито имущество, чрез достъп
до съдебното разглеждане на иска, предявен
от Комисията. Противоречат на чл. 56 от
Конституцията, защото съвсем неоправдано
от кръга на задължителните ответници са
изключени третите лица по чл. 63 ЗОПДНПИ,
посочени като възможни приобретатели на
подлежащо на отнемане незаконно придобито
имущество. Конкретно става дума за членовете на семейството на проверяваното лице
според допълнителната разпоредба на § 1,
т. 3 ЗОПДНПИ, а именно – съпруг, лице, с
което проверяваното лице е във фактическо
съжителство, и ненавършили пълнолетие
деца. Конституцията изисква всички те като
правни субекти със самостоятелни права да
не бъдат лишени от правото наред с проверяваното лице да установяват законността
на източника на придобитото на тяхно име
имуществото, чието отнемане в полза на държавата се иска. Затова чл. 75, ал. 1 и чл. 76,
ал. 2 ЗОПДНПИ трябваше да бъдат обявени
за противоконституционни, от което щеше
да произтече необходимост от законодателна
намеса за съответното им коригиране.
Конституционни съдии:
Благовест Пунев
Румен Ненков
Кети Маркова
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На конституционния съдия Красен Стойчев
относно чл. 27, ал. 3 и чл. 73 от Закона за
отнемане в полза на държавата на незаконно
придобито имущество
Не споделям решението в частта му относно противоконституционността на чл. 27,
ал. 3 и чл. 73 от Закона за отнемане в полза
на държавата на незаконно придобито имущество. Сам по себе си какъв да бъде срокът в
значението си на период или отрязък от време
е проблем, който се обвързва с цялостната
характеристика и конкретните разпоредби на
даден закон и поради това на законодателя би
следвало да се признае правото да преценява
каква да бъде неговата продължителност. По
настоящото конституционно дело преценката
дали той е прекомерен, или не, може да се
извърши най-вече, като се съобразяват предметът и целта на закона, а не други фактори.
В мотивите на решението се посочва, че той
трябва да се намали, защото е прекомерен и
неподходящ. В известен смисъл квалификацията на срока по чл. 27, ал. 3 и чл. 73, ал. 1
ЗОПДНПИ като „неподходящ“ също подсказва, че става въпрос по-скоро за законодателна
целесъобразност.
Колкото до прекомерност та м у, тя се
извежда от сравняването на неговата продължителност със срока по чл. 79, ал. 1 от
Закона за собствеността. Проблемът обаче
идва оттам, че в случая става въпрос за давностен десетгодишен срок, за придобиване
по давност. Поради това и сравнението не е
съвсем коректно. Давностните срокове могат
да бъдат прекъсвани или спирани и тъй като
това е често срещано явление, оценката дали
той е „подходящ“ и оттук „синхронизирането“ на срока по чл. 27, ал. 3 и чл. 73, ал. 1
ЗОПДНПИ със срока по чл. 79, ал. 1 от Закона за собствеността не изглежда оправдано.
При това съществуват и други особености по
отношение на придобивната давност, които не
бива да остават извън вниманието, когато се
търси връзка между чл. 79, ал. 1 ЗС и чл. 27,
ал. 3 и чл. 73, ал. 1 ЗОПДНПИ: не може да се
придобие по давност собствеността на движима вещ, щом владението є е придобито чрез
престъпление (чл. 80 ЗС), както и вещ, която е
публична държавна или общинска собственост.
Ето защо, по мое мнение квалификацията на
срока по чл. 27, ал. 3 и чл. 73, ал. 1 ЗОПДНПИ
като „прекомерен“, изведена чрез сравняването
му с продължителността на други по своя вид
срокове, не би следвало да се подкрепи.
Срокът по чл. 73, ал. 1 ЗОПДНПИ така,
както е замислен, по-скоро следва логиката
на т.нар. „абсолютна давност“, която е позната
на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (чл. 171, ал. 2) и в по-категоричен вид на
Наказателния кодекс (чл. 81, ал. 3 и чл. 82,
ал. 4). Въпреки недотам точното наименование предвидените в тези случаи срокове
притежават черти, които са характерни за
прекратителните срокове. Оттук и обосновката
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за въвеждането им е по-особена. Смисълът
от установяването на „абсолютна давност“ се
състои в признанието, че събирането на дадено публично задължение, респ. наказателно
преследване или изпълнение на наказание,
предвид факта, че е твърде закъсняло, губи
своя смисъл. Оттук и преценката в конкретния
по настоящото конституционно дело случай
какъв да бъде пределният срок, от който назад би било без особен смисъл да се прилага
законът, би могло да се развие единствено
като функция на целта, която законодателят
си е поставил, т.е. на законодателна политика. Още повече заслужава да се отбележи, че
въвеждането му не е просто въпрос най-вече
на отстраняване на някаква неопределеност
на права или правно положение, а да се елиминира установено незаконно обогатяване.
От друга страна, ако трябва да се сравнява
дали срокът по чл. 27, ал. 3 и чл. 73, ал. 1
ЗОПДНПИ е подходящ, за база би следвало
да се вземе по-скоро срокът, който установява
Законът за отнемане в полза на държавата на
имущество, придобито от престъпна дейност
(отм.). Сравнението показва, че продължителността на срока е съществено намалена
и то е оправдано, доколкото има в основни
линии припокриване в целите, но е различна
материалноправната и процесуалноправната
логика, върху която са стъпили двата закона.
Следователно правилно е разсъжденията и
изводите относно продължителността на срока
да се търсят и извличат главно от предмета на
закона, който той обслужва, и целите, които
е натоварен да постигне.
В този ред на мисли нужно е да се посочи,
че съдържащият се в решението на Конституционния съд извод за намаляване на срока по
чл. 27, ал. 3 и чл. 73, ал. 1 ЗОПДНПИ, който
законодателят вече е преценил да бъде петнадесет години по съображение да се гарантира
правната сигурност, има относително значение.
Това е така, защото период от десет години,
който се представя в мотивите на решението
като някакъв модел, сам по себе си едва ли
е в състояние да внесе повече сигурност от
петнадесетгодишен срок. Още повече правната сигурност може да има отношение към
обсъждането на продължителността на даден
срок преди всичко, ако така се преследва
отстраняването на някаква фактическа неопределеност на правата на физическите и
юридическите лица. Напротив, срокът по
чл. 27, ал. 3 и чл. 73, ал. 1 ЗОПДНПИ няма
нищо общо със състоянието на субективни
права, а визира периода назад във времето,
през което законът ще действа. Срокът в конкретния случай създава „преграда“ и в този
смисъл той засяга същностни характеристики
на правното регулиране и законодателната
политика, която се провежда чрез приемането
и действието на конкретния закон.
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Срокът по чл. 73, ал. 1 ЗОПДНПИ има
за цел да посочи момента, до който Комисията ще извършва проверка по чл. 21, ал. 1
ЗОПДНПИ. В този смисъл неговата продължителност няма нищо общо с довода,
че този срок трябва да изпълнява и ролята
на стимул за администрацията да действа,
както се изтъква в мотивите на решението
по настоящото конституционно дело. Предназначението на срока е да определи периода от време, през който законът ще прояви
своя ефект, и разглеждан в този контекст,
въпросът за стимулирането чрез него на администрацията не може да има друго освен
второстепенно значение.
В заключение бих искал да посоча, че съображенията относно конституционността на
срока по чл. 27, ал. 3 и чл. 73, ал. 1 ЗОПДНПИ
трябва да се извеждат единствено от целта и
предмета на закона, както и с оглед на неговите специфични правни характеристики. Напротив, обсъждането на конституционността
на даден срок в една чужда на него среда и
чрез характеристики, които са характерни за
други срокове, води и до неприемлив извод.
Конституционен съдия:
Красен Стойчев
9723

МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 257
ОТ 19 ОКТОМВРИ 2012 Г.

за предоставяне на допълнителни средства по
бюджета на Министерството на образованието,
младежта и науката за 2012 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Министърът на финансите да
предостави от централния бюджет за 2012 г.
средства в размер 480 000 лв. по бюджета на
Министерството на образованието, младежта
и науката за преодоляване на последствията
от земетресението на 22 май 2012 г.
(2) Средствата по ал. 1 да се използват за основен ремонт и реконструкция на обект – държавна собственост, стопанисван от:
1. Професионалната гимназия по енергетика и минна промишленост „Христо Ботев“ – Перник;
2. Професионалната гимназия по облекло
и туризъм „Св. Иван Рилски“ – Перник.
(3) Средствата по ал. 1 да се осигурят
от резерва за непредвидени и неотложни
разходи – за предотвратяване, овладяване и
преодоляване на последиците от бедствия
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по чл. 1, ал. 2, раздел II, т. 4.2 от Закона за
държавния бюджет на Република България
за 2012 г.
Чл. 2. Министърът на финансите по предложение на министъра на образованието,
младежта и науката да извърши налагащите
се от чл. 1 промени по бюджета на Министерството на образованието, младежта и науката
за 2012 г. по реда на чл. 34, ал. 1 от Закона за
устройството на държавния бюджет.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 35, ал. 1 от Закона за устройството
на държавния бюджет във връзка с § 4 от
преходните и заключителните разпоредби на
Закона за държавния бюджет на Република
България за 2012 г.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на финансите и на министъра на образованието, младежта и науката.
§ 3. В чл. 1, ал. 1 от Постановление № 99
на Министерския съвет от 2012 г. за предос та вя не на доп ъ л н и т ел н и средс т ва по
бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2012 г.
(ДВ, бр. 41 от 2012 г.) числото „5 000 000“ се
заменя с „4 520 000“.
За министър-председател:
Цветан Цветанов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
9829

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 258
ОТ 19 ОКТОМВРИ 2012 Г.

за приемане на Специализирана методика за
оценяване на енергийните спестявания след
газификация
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Член единствен. Приема Специализираната методика за оценяване на енергийните
спестявания след газификация съгласно приложението.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 22, ал. 3, т. 4 от Наредбата за
методиките за определяне на националните
индикативни цели, реда за разпределяне на
тези цели като индивидуални цели за енергийни спестявания между лицата по чл. 10,
ал. 1 от Закона за енергийната ефективност,
допустимите мерки по енергийна ефективност, методиките за оценяване и начините

ВЕСТНИК

С Т Р. 6 1

за потвърждаване на енергийни спестявания,
приета с Постановление № 79 на Министерския съвет от 2009 г. (обн., ДВ, бр. 27 от
2009 г.; изм., бр. 88 от 2011 г.).
§ 2. Постановлението влиза в сила от 1 ноември 2012 г.
За министър-председател:
Цветан Цветанов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
Приложение
към член единствен

СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕТОДИКА

за оценяване на енергийните спестявания
след газификация
1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Методиката е съставена за оценяване
на количеството спестена енергия в резултат на изпълнението на газификацията като
„енергийна услуга“ при крайните потребители
на енергия.
1.2. Като енергийна услуга по смисъла на
§ 1 от допълнителните разпоредби на Закона за
енергийната ефективност (ЗЕЕ) газификацията
обхваща изграждане на газоразпределителни
мрежи, преоборудване на горивните инсталации за замяна на използваните твърди, течни
горива и електроенергия и доставка на природен газ, както и набор от мерки и действия
за подобряване управлението на горивните
инсталации при крайните потребители.
1.3. Методиката цели изчисляване на спестената енергия след газификация, която включва
намаляване на използваната енергия в резултат
на повишаване ефективността на горивната
инсталация след преоборудване и замяна на
използваните горива и енергии с природен газ.
1.4. Основен принцип на методиката е осигуряване на възможност за оценка на енергийното потребление преди и след прилагане на
газификацията, като се отчита влиянието на
външните и вътрешните условия в обектите,
включително ефективността на заменените
и нововъведените елементи, агрегати и системи, които въздействат върху енергийното
потребление.
1.5. Методиката елиминира ефекта от други
енергоспестяващи мерки и позволява отчитане
дела от ефекта на газоснабдяването, дължащ
се на финансиране от друг инвеститор. По
този начин се избягва двойното отчитане на
ефекта.
1.6. Методиката дава възможност за оценка
на спестената енергия (по видове и сумарно)
в резултат на газификацията като „крайна
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енергия“ и „първична енергия“, както и на
спестени въглеродни емисии по сектори и
по години.
1.7. Резултатите от прилагането на методиката са измерими и проверими. Те позволяват
прилагане на лек процес на мониторинг и
верификация.
1.8. Методиката е приложима за оценка
на спестената енергия при газификация на
промишлени системи и сгради.
1.9. Методиката допуска възможност та
оценяването на енергийните спестявания след
газификация да се отчита след последващо
енергийно обследване.
2. ПОДХОД
Методиката е изградена върху изчислителния подход като подходящ основен подход за
определянето на енергийните спестявания.
3. ИЗЧИСЛИТЕЛЕН МОДЕЛ
3.1. Изчислителният модел е съставен по метода „от долу-нагоре“ в съответствие с чл. 15(2)
от Директива 2006/32/ЕО. Той гарантира минимален административен товар и минимални
необходими разходи за реализиране.
3.2. Изчислителният модел се основава на
регистрирания разход на енергия преди и след
въвеждане на газификацията в конкретните
обекти.
3.3. Изчислителният модел дава възможност за определяне на енергийни спестявания
от отделна мярка, както и от множество
мерки.
4 . Н ЕОБХОД И М И ИЗЧ ИС Л И Т Е Л Н И
РЕСУРСИ
Използването на изчислителния модел не
изисква специализиран софтуер и може да се
реализира ръчно или с популярни електронни
таблици.
5. ИЗЧИСЛИТЕЛНА ПРОЦЕДУРА
За конкретен обект изчислителната процедура включва 6 основни стъпки, приложими
след получаване на информация за отчетеното
количество доставен природен газ, както е
показано на фиг. 1.
Фигура 1
1

2

3

4

5

6

ВЕСТНИК

5.1. Доставена енергия с природен газ
Q NG = VNG LHVNG

Изчисляване на нетната крайна енергия с доставения природен газ
Изчисляване на еквивалентната потребна енергия със заменените
енергийни ресурси
Изчисляване на количеството спестена крайна енергия
Изчисляване на общото количество първична енергия
Изчисляване на количеството спестени емисии СО2

,MWh ,

(5.1)

където:
QNG е доставената (крайната) брутна енергия
с гориво природен газ, MWh;
V NG – количеството доставен природен газ,
хил. nm 3;
LHV NG – долната топлотворна способност
на природния газ, MWh/1000 nm 3; отчита се
от приложение № 1.
5.2. Нетна крайна енергия с доставения
природен газ
,
(5.2)
където:
net
Q NG
е нетната крайна енергия с доставения

природен газ, MWh;
QNG – количеството брутна крайна енергия,
MWh;
η – ефективността на въведените съоръжения за производство на топлина от природен газ, %; отчита се от приложение № 2.
В случаите, когато в даден обект има повече
от един генератор на топлина, общата ефективност на съоръженията за производство на
топлина се определя като претеглена стойност
на ефективностите на всички генератори с
дял, пропорционален на количеството газ за
всеки генератор.
5.3. Еквивалентна потребна енергия със
заменените енергийни ресурси
net mi
Q i = Q NG
.
,MWh ,
(5.3)
100
където:
Q i е потребната крайна енергия с i-тия
заменен енергиен ресурс, MWh;
net
Q NG
– нетната крайна енергия с доставения

природен газ, MWh;
m i – преводният коефициент на i-тия заменен енергиен ресурс, %; изчислява се по
формула (5.4):
,

Пет основни стъпки на изчислителната процедура

Изчисляване на доставената енергия с природен газ
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(5.4)

в която:
k i е делът на i-тия заменен енергиен ресурс
в доставената енергия преди газификацията, %;
ηj – ефективността на генератора на топлина
от j-тия енергиен ресурс преди замяната му с
природен газ, %.
5.4. Количество спестена крайна енергия
n

Q = ∑ Q i − Q NG
i =1

където:

,MWh ,

(5.5)
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Q i е потребната крайна енергия с i-тия
заменен енергиен ресурс, MWh;

Q NG – доставената (крайната) енергия с
природен газ, MWh.
5.5. Количество спестенa първична енергия
n

Q pr = ∑ Q i.e i − Q NG .e NG
i =1

,MWh ,

Q NG – доставената (крайната) енергия с

природен газ, MWh;

e i – коефи ц иен т ът, о т ч и та щ за г у би т е
при добив, пренос и разпределение на i-тия
заменен енергиен ресурс; отчита се от приложение № 3;
e NG – коефициентът, отчитащ загубите при
добив, пренос и разпределение на природния
газ; отчита се от приложение № 3.
5.6. Количество спестени емисии СО2 при
крайния потребител
n

i =1

, t C O2 ,

Фигура 2

Li

(5.7)

където:
Е е количеството спестени емисии СО2 в
резултат на газификацията, ton;
Q i – потребната крайна енергия с i-тия
заменен енергиен ресурс, MWh;

Q NG – доставената (крайната) енергия с
природен газ, MWh;
f i – екологичният еквивалент на i-тия заменен енергиен ресурс, t CO2/MWh; отчита
се от приложение № 4;
f NG – екологичният еквивалент на доставения природен газ, t CO2/MWh; отчита се от
приложение № 4.
6. ОТЧИТАНЕ Н А СПЕСТЯВАНИ ЯТА
ПРЕЗ ГОДИНИТЕ
6.1. Принципът за отчитане на спестяванията се основава на условието: ефектът от
изпълнени мерки по газификация в дадена
година се отчита в следващата.
6.2. Спестената енергия се изчислява за
всяка година. За конкретна година тя е сума
на спестяванията за годината от въведените
мерки по газификация за неизтекъл жизнен
цикъл.
6.3. Схемата за отчитане на спестяванията
е илюстрирана на фигура 2.

С Т Р. 6 3
Схема на принципа за отчитане на
спестяванията през годините

Q(Li)
Li+1

(5.6)

където:
Qpr е спестената първична енергия в резултат
на газификацията, MWh;
Q i – потребната крайна енергия с i-тия
заменен енергиен ресурс, MWh;

E = ∑ Q i.fi − Q NG .fNG

ВЕСТНИК

година i

година i+1

Q(Li)

Q(Li)

Q(Li+1)

Q(Li+1)

Li+2

Q(Li+2)

година i+2

L i – инвестиции за реализиране на мерките
по газоснабдяване в i-та година;
Q(L i) – спестявания за една година в резултат на инвестициите L i.
7. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ Н А СПЕСТЯВА
НИЯТА ПРИ НЯКОЛКО ИНВЕСТИТОРИ
В случаите, когато в газификацията на даден обект участват повече от един инвеститор,
спестената енергия в резултат на газификацията
се разпределя между тях пропорционално на
размера на инвестициите.
8. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ
НА МЕТОДИКАТА ВЪВ ВРЕМЕТО
При липса на информация в газоразпределително дружество за енергийна ефективност на горивните инсталации на крайните
потребители и/или използваните горива в нея
преди газификация се допуска методиката да
се прилага поетапно, както следва:
1-ви етап: До 31 март 2013 г. изчисляването
на спестяванията се извършва на основата на
продадените количества природен газ и базата данни за разпределение на използваните
енергийни ресурси по приложение № 5, като
се изключи делът на електроенергията.
2-ри етап: От 31 март 2013 г. изчисляването
на спестяванията се извършва на основата на
реални данни за всеки отделен потребител. Методиката ще отчита спестяванията на първична
енергия след замяна на електроенергията.
9. ОБРАЗЕЦ НА ДОКЛАД ЗА ОТЧИТАНЕ
НА ЕФЕКТА ОТ ГАЗОСНАБДЯВАНЕ
Докладът за отчитане на ефекта от газо
снабдяване се представя на Агенцията за
устойчиво енергийно развитие (АУЕР) по
утвърдения образец „Форма за предоставяне
на информация от търговците с енергия в
съответствие с чл. 40, ал. 2, т. 2 и 3 и ал. 3,
т. 1 и 4 ЗЕЕ“, публикуван на сайта на АУЕР.
10. ИЗЧИСЛИТЕЛНА ПРОЦЕДУРА ЗА
ПЪРВИЯ ЕТАП (ДО 2013 Г.)
По тази процедура се извършват пресмятания за всеки сектор поотделно (промишлени
системи, общественообсл у ж ващи сг ра ди,
жилищни сгради).
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10.1. Доставена енергия с природен газ

Q NG = VNG LHVNG

,MWh ,

(10.1)

където:
QNG е доставената (крайната) брутна енергия
с гориво природен газ, MWh;
V NG – количеството доставен природен газ,
хил. nm 3;
LHV NG – долната топлотворна способност
на природния газ, MWh/1000nm 3; отчита се
от приложение № 1.
10.2. Нетна крайна енергия с доставения
природен газ
,

(10.2)

където:
net
Q NG
е нетната крайна енергия с доставения

природен газ, MWh;
QNG – количеството брутна крайна енергия,
MWh;
η – ефективността на въведените съоръжения за производство на топлина от природен газ, %; изчислява се по данните от
приложение № 2 като претеглена стойност
на ефективностите на всички генератори с
дял, пропорционален на количеството газ за
всеки генератор.
10.3. Еквивалентна потребна енергия със
заменените енергийни ресурси
net mi
Q i = Q NG
.
,MWh ,
(10.3)
100
където:
Q i е потребната крайна енергия с i-тия
заменен енергиен ресурс, MWh;
net
Q NG
– нетната крайна енергия с доставения

природен газ, MWh;
m i – преводният коефициент на i-тия заменен енергиен ресурс, %; изчислява се по
формулата (10.4):
,

n

,MWh ,
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Q NG – доставената (крайната) енергия с
природен газ, MWh.
10.5. Количество спестенa първична енергия
n

Q pr = ∑ Q i.e i − Q NG .e NG

(10.5)

i =1

където:
Q i е потребната крайна енергия с i-тия
заменен енергиен ресурс, MWh;

,MWh ,

(10.6)

i =1

където:
Qpr е спестената първична енергия в резултат
на газификацията, MWh;
Q i – потребната крайна енергия с i-тия
заменен енергиен ресурс, MWh;

Q NG – доставената (крайната) енергия с
природен газ, MWh;

e i – коефиц иен т ът, о т чи тащ заг уби те
при добив, пренос и разпределение на i-тия
заменен енергиен ресурс; отчита се от приложение № 3;

e NG – коефициентът, отчитащ загубите при
добив, пренос и разпределение на природния
газ; отчита се от приложение № 3.
10.6. Количество спестени емисии СО2 при
крайния потребител
n

E = ∑ Q i.fi − Q NG .fNG
i =1

, t C O2 ,

(10.7)

където:
Е е количеството спестени емисии СО2 в
резултат на газификацията, ton;
Q i – потребната крайна енергия с i-тия
заменен енергиен ресурс, MWh;
Q NG – доставената (крайната) енергия с
природен газ, MWh;
f i – екологичният еквивалент на i-тия заменен енергиен ресурс, t CO2/MWh; отчита
се от приложение № 4;
f NG – екологичният еквивалент на доставения природен газ, t CO2/MWh; отчита се от
приложение № 4.
Приложение № 1
към т. 5.1

(10.4)

в която:
k i е делът на i-тия заменен енергиен ресурс
в доставената енергия преди газификацията, %;
отчита се за съответния сектор от приложение № 5;
ηj – ефективността на генератора на топлина
от j-тия енергиен ресурс преди замяната му с
природен газ, %; отчита се от приложение № 2.
10.4. Количество спестена крайна енергия

Q = ∑ Q i − Q NG
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Долна топлина на изгаряне (топлотворна
способност) на горивата
Съгласно приложение № 7 към чл. 29, ал. 2
от Наредбата за методик ите за определ яне
на националните индикативни цели, реда за
разпределяне на тези цели като индивидуални
цели за енергийни спестявания между лицата
по чл. 10, ал. 1 от Закона за енергийната ефективност, методиките за оценяване и начините
за потвърждаване на енергийните спестявания
(ДВ, бр. 27 от 2009 г.).
Гориво

[KJ/kg]

[KWh/
kg]

Кафяви въглища

10500

2,917

Антрацитни въглища

17200

4,778
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Гориво

[KJ/kg]

[KWh/
kg]

Лигнитни въглища

13000

3,611

Брикети

20000

5,555

Въглища от внос

25500

7,083

Кокс

25800

7,166

ВЕСТНИК
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Приложение № 3
към т. 5.5
Коефициент, отчитащ загубите при добив,
пренос и разпределение на енергийните ресурси
ei

Вид енергиен ресурс/енергия

-

Промишлен газьол

1,1

Дърва (25 % влажност)

13800

3,833

Пелети

16800

4,666

Природен газ

1,1
1,1
1,2

Газьол

41650

11,569

Газ пропан-бутан

Мазут

40000

11,111

Черни каменни въглища

Газ пропан-бутан

46000

12,777

Природен газ*

33500

9,305

* За природния газ топлината на изгаряне е отнесена за (m 3) при нормални условия (PH=101325,Pa
и T H=293,15K)

Приложение № 2
към т. 5.2

Кафяви каменни въглища

1,2

Дърва за горене

1,05

Дървени пелети

1,25

Електроенергия

3

Приложение № 4
към т. 5.6
Стойности на емисионния фактор за СО2

Ефективност за съоръженията за генериране
на топлина при различна горивна база
Коефициент на полезно
действие, %
Горивна
база

промишлени
системи

общественообслужващи
сгради

жилищни сгради

Мазут (с
отчитане на
собствените
нужди)

83

83

-

Промишлен
газьол
(нафта)

90

90

90

Въглища

70

70

65

Въглищни
брикети

70

70

65

Дърва за
огрев

70

70

65

Дървени
брикети

85

85

85

Дървени пелети

88

88

88

Електрическа енергия

99

99

99

Газ пропанбутан

90

90

90

Природен
газ – некондензационен
котел

92

92

92

Природен
газ – кондензационен
котел

99

99

99

Гориво

f
f
[t СО2/TJ] [t СО2/MWh]

Кафяви въглища

92,7

0,334

Антрацитни въглища

96,0

0,346

Лигнитни въглища

99,0

0,356

Брикети

90,0

0,324

Въглища от внос

92,8

0,334

Кокс

133,7

0,481

Дърва (25 % влажност)

1,666

0,006

Пелети

11,944

0,043

Газьол

73,0

0,263

Мазут

76,6

0,276

Газ пропан-бутан

62,5

0,225

Природен газ

56,0

0,202

Приложение № 5
към т. 8
Дялово разпределение на енергийните
ресурси по сектори

Промишлени
системи

Разпределе
ние на из
ползваните
енергийни
ресурси без
електро
енергия

Разпределение на използваните
енергийни
ресурси с
електро
енергия

дял
Мазут

54,4 %

50,4 %

Газьол/ДГ за
отопление

15,6 %

14,4 %

0,7 %

0,7 %

Черни/антрацитни въглища

С Т Р. 6 6

Промишлени
системи

ДЪРЖАВЕН
Разпределе
ние на из
ползваните
енергийни
ресурси без
електро
енергия

Разпределение на използваните
енергийни
ресурси с
електро
енергия

ВЕСТНИК
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Разпределение на използваните
енергийни
ресурси без
електроенергия

Жилищни
сгради

дял
Кафяви/лигнитни въглища

дял

28,2 %

26,1 %

Брикети

0,0 %

0,0 %

Дърва

0,5 %

0,5 %

Газ пропан-бутан

0,6 %

0,5 %

Електроенергия

0,0 %

7,4 %

Природен газ

Общественообслужващи
сгради

0,0 %

0,0 %

100 %

100,0 %

Разпределение на използваните
енергийни
ресурси без
електроенергия

Разпределение на използваните
енергийни
ресурси с
електроенергия

дял
Мазут

7,7 %

6,4 %

85,8 %

71,3 %

Черни/антрацитни въглища

3,2 %

2,6 %

Кафяви/лигнитни въглища

0,0 %

0,0 %

Брикети

0,0 %

0,0 %

Дърва

0,7 %

0,6 %

Газ пропан-бутан

2,6 %

2,2 %

Електроенергия

0,0 %

16,9 %

Газьол/ДГ за
отопление

Природен газ

Жилищни
сгради

Разпределение на използваните
енергийни
ресурси с
електроенергия

0,0 %

0,0 %

100,0 %

100,0 %

Разпределение на използваните
енергийни
ресурси без
електроенергия

Разпределение на използваните
енергийни
ресурси с
електроенергия

дял
Мазут

0,0 %

0,0 %

Газьол/ДГ за
отопление

7,1 %

4,2 %

Черни/антрацитни въглища

15,6 %

9,2 %

Кафяви/лигнитни въглища

9,9 %

5,8 %

Брикети

27,3 %

16,1 %

Дърва

31,6 %

18,6 %

Газ пропан-бутан

8,5 %

5,0 %

Електроенергия

0,0 %

41,2 %

Природен газ

0,0 %

0,0 %

0,0 %

100,0 %
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 259
ОТ 19 ОКТОМВРИ 2012 Г.

за приемане на Тарифа за таксите, събирани за
регистрация за извършване на посредническа
дейност по наемане на работа по Закона за
насърчаване на заетостта
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Член единствен. Приема Тарифа за таксите,
събирани за регистрация за извършване на
посредническа дейност по наемане на работа
по Закона за насърчаване на заетостта.
Заключителни разпоредби
§ 1. Контролът по прилагането на тарифата
се възлага на министъра на труда и социалната политика.
§ 2. Отменя се Тарифата за таксите, събирани за регистрация за извършване на посредническа дейност по наемане на работа по
Закона за насърчаване на заетостта, одобрена
с Постановление № 101 на Министерския
съвет от 2003 г. (обн., ДВ, бр. 46 от 2003 г.;
изм., бр. 52 от 2006 г.).
§ 3. Постановлението влиза в сила от
1 януари 2013 г.
За министър-председател:
Цветан Цветанов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков

ТАРИФА

за таксите, събирани за регистрация за
извършване на посредническа дейност по
наемане на работа по Закона за насърчаване
на заетостта
Раздел I
Видове такси
Чл. 1. За регистрация за извършване на
посредническа дейност по наемане на работа в
Република България, включително за издаване
на удостоверение за регистрация, се събира
такса в размер 380 лв.
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Чл. 2. За регистрация за извършване на
посредническа дейност по наемане на работа
в други държави и на моряци, включително
за издаване на удостоверение за регистрация,
се събира такса в размер 670 лв.
Чл. 3. За издаване на дубликат на удостоверението за регистрация по чл. 1 и 2 се събира
такса в размер 50 лв.
Чл. 4. За регистрация на посреднически
договор с чужд работодател, включително
корабопритежател, се събира такса в размер
120 лв.
Раздел II
Ред за плащане
Чл. 5. Таксите по чл. 1 и 2 се заплащат при
издаване на удостоверението за регистрация
за извършване на посредническа дейност.
Чл. 6. Таксите по чл. 3 се заплащат при
подаване на молбата.
Чл. 7. Таксата по чл. 4 се заплаща при
регистрацията на посредническия договор.
Чл. 8. Таксите се заплащат по банков път
по сметката на Агенцията по заетостта, което се удостоверява със заверен екземпляр от
платежното нареждане.
Заключителна разпоредба
Параграф единствен. Тарифата се одобрява
на основание чл. 28, ал. 6 от Закона за насърчаване на заетостта.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 260
ОТ 19 ОКТОМВРИ 2012 Г.

за предоставяне на допълнителни средства по
бюджета на Министерския съвет за 2012 г.
за подготовка на терен за изграждане на
Временен приемателен център в гр. Харманли
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни средства в
размер 200 000 лв. по бюджета на Министерския
съвет за 2012 г., които да бъдат предоставени
на областния управител на област Хасково за
подготовка на терен за изграждане на Временен
приемателен център в гр. Харманли с модул за
1000 души съгласно раздел VI, т. 3 от Националния план за действие при временна закрила
в Република България.
(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят чрез
преструктуриране на разходите по централния
бюджет за 2012 г. по реда на чл. 34, ал. 1 от
Закона за устройството на държавния бюджет.
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Чл. 2. Министърът на финансите по предложение на главния секретар на Министерския
съвет да извърши налагащите се от чл. 1,
ал. 1 промени по бюджета на Министерския
съвет за 2012 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 28, ал. 1 от Закона за устройството
на държавния бюджет.
§ 2. Изпълнението на постановлението
се възлага на министъра на финансите и на
главния секретар на Министерския съвет.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
За министър-председател:
Цветан Цветанов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 261
ОТ 19 ОКТОМВРИ 2012 Г.

за изменение на Постановление № 367 на Министерския съвет от 2011 г. за изпълнението
на държавния бюджет на Република България
за 2012 г. (обн., ДВ, бр. 106 от 2011 г.; изм. и
доп., бр. 30, 45, 52, 61 и 72 от 2012 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В приложение № 6 към чл. 16 „Разходи
за заплати, възнаграждения и задължителни
осигурителни вноски на лицата по трудови,
извънтрудови и служебни правоотношения
(разходи за персонал) на първостепенни разпоредители с бюджетни кредити по чл. 6, ал. 1
от Закона за държавния бюджет на Република
България за 2012 г.“ на ред 8 се правят следните изменения:
1. В колона 11 числото „13 150 195“ се заменя с „13 343 695“.
2. В колона 12 числото „13 150 197“ се заменя с „13 343 697“.
3. В колона 13 числото „153 156 427“ се
заменя със „153 543 427“.
Заключителна разпоредба
§ 2. Постановлението влиза в сила от 1 ноември 2012 г.
За министър-председател:
Цветан Цветанов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
9833
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 262
ОТ 22 ОКТОМВРИ 2012 Г.

за приемане на Наредба за прехвърляне на
пенсионни права от и към пенсионните схеми на Европейския съюз, на Европейската
централна банка и на Европейската инвестиционна банка
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Член единствен. Приема Наредба за прехвърляне на пенсионни права от и към пенсионните схеми на Европейския съюз, на Европейската централна банка и на Европейската
инвестиционна банка.
За министър-председател:
Цветан Цветанов
За главен секретар на Министерския съвет:
Галина Маринска

НАРЕДБА

за прехвърляне на пенсионни права от и към
пенсионните схеми на Европейския съюз, на
Европейската централна банка и на Европейската инвестиционна банка
Раздел І
Общи разпоредби
Чл. 1. С наредбата се уреждат:
1. редът за прехвърляне на пенсионни права
от и към пенсионна схема на Европейския
съюз (Съюза), на Европейската централна
банка (ЕЦБ) и на Европейската инвестиционна банка (ЕИБ);
2. изчисляването на актюерския еквивалент
на пенсионните права за старост, подлежащи
на прехвърляне по чл. 343а, ал. 1, т. 1 от Кодекса за социално осигуряване (КСО);
3. начинът на актуализиране на средствата, подлежащи на обратно прехвърляне от
пенсионна схема на Съюза по чл. 343г, ал. 1,
т. 1 КСО.
Раздел ІІ
Прехвърляне на пенсионни права към пенсионна схема на Съюза, на ЕЦБ или на ЕИБ
Чл. 2. (1) Лице, осигурявано по българското
законодателство, постъпило на работа като
служител на Съюза, на ЕЦБ или на ЕИБ, което
желае да прехвърли средствата, представляващи придобитите от него пенсионни права
съгласно това законодателство, в пенсионна
схема на Съюза, на ЕЦБ или на ЕИБ, подава
заявление за прехвърляне до компетентната
европейска институция по неин образец.
(2) В заявлението си по ал. 1 лицето посочва
пенсионните права, които желае да прехвърли,
както и съответната прехвърляща българска
институция – Националния осигурителен институт (НОИ) и/или пенсионноосигурително
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дружество, управляващо фонд за допълнително пенсионно осигуряване, в който лицето се
осигурява.
Чл. 3. Въз основа на заявлението по чл. 2
компетентната европейска институция изпраща уведомително писмо и изисква информация
за размера на средствата, които лицето желае
да прехвърли, до:
1. На ц иона л н и я о си г у ри т елен и нс т итут – относно придобития съгласно българското законодателство осигурителен стаж от
лицето и актюерския еквивалент на пенсионните му права за старост;
2. съответното пенсионноосигурително дружество – относно натрупаните в индивидуална
партида на лицето средства в универсален
пенсионен фонд, професионален пенсионен
фонд или фонд за допълнително доброволно
пенсионно осигуряване по професионални
схеми.
Чл. 4. (1) В 7-дневен срок от получаване
на уведомителното писмо по чл. 3, т. 1 длъжностното лице от НОИ, на което е възложено
прилагане на международните договори в
областта на социалното осигуряване за лица с
постоянен адрес в чужбина, уведомява лицето
за постъпилото искане и за необходимостта да
представи оригиналните български документи
за осигурителен стаж и за осигурителен доход
по чл. 2 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, приета с Постановление № 30
на Министерския съвет от 2000 г. (обн., ДВ,
бр. 21 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 43, 61 и 81
от 2000 г., бр. 36 от 2001 г., бр. 19, 21, 74, 76 и
119 от 2002 г., бр. 19 от 2003 г., бр. 25 и 68 от
2004 г., бр. 24 от 2005 г., бр. 48 от 2006 г., бр. 15
от 2007 г., бр. 17 от 2008 г., бр. 1, 16, 79, 84 и
87 от 2009 г., бр. 2 от 2010 г., бр. 13 от 2011 г. и
бр. 16 от 2012 г.), както и за възможността да
поиска да се ползват данните за осигурителен
стаж и доход по чл. 5, ал. 4 КСО за периода
след 1 януари 2000 г.
(2) Ако в 3-месечен срок от датата на уведомяване на лицето по ал. 1 то не представи
необходимите документи, длъжностното лице
по ал. 1 уведомява съответната компетентна
европейска институция за невъзможността
да предостави исканата информация и причината за това.
(3) В едномесечен срок след представяне на
необходимите документи длъжностното лице
по ал. 1 изготвя справка за наличния осигурителен стаж и осигурителен доход и определя
годишен размер на пенсия за осигурителен
стаж и възраст към датата на подаване на
заявлението за прехвърляне по чл. 2, ал. 1.
(4) Годишният размер на пенсията се определя, като действителният размер, определен
по чл. 70 КСО, се умножи по 12.
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(5) При определяне размера на пенсията
по чл. 70 КСО се взема предвид само зачетеният български осигурителен стаж, като
не се преценява правото по чл. 68, ал. 1 и 2
КСО. Размерът на пенсията се ограничава до
максималния размер на пенсията, определен
с § 6 от преходните и заключителните разпоредби на КСО.
(6) За изчисляване на актюерския еквивалент на пенсионните права на лицето определеният годишен размер на пенсията се
умножава с актюерски коефициент съгласно
таблица, която се утвърждава ежегодно от
управителя на НОИ. Актюерските коефиценти
се определят съгласно методика, утвърдена от
управителя на НОИ.
(7) В 7-дневен срок от датата на определяне на актюерския еквивалент длъжностното
лице по ал. 1 уведомява компетентната европейска институция и заинтересуваното лице
за зачетения български осигурителен стаж,
за годишния размер на пенсията и за сумата,
съответстваща на актюерския еквивалент на
пенсионните му права.
Чл. 5. (1) В едномесечен срок от получаване
на уведомителното писмо по чл. 3, т. 2 съответното пенсионноосигурително дружество
определя предварителния размер на средствата
на лицето, подлежащи на прехвърляне. Размерът на средствата, налични по индивидуалната
партида на лицето във фонд или фондове за
допълнително пенсионно осигуряване, се определя по стойност на дела, валидна за деня,
предхождащ деня на изпращане на информацията за натрупаните средства по партидата
до компетентната европейска институция.
(2) В срока по ал. 1 пенсионноосигурителното дружество уведомява компетентната
европейска институция и заинтересуваното
лице за предварителния размер на средствата,
които следва да бъдат прехвърлени в съответната пенсионна схема на Съюза, на ЕЦБ или
на ЕИБ. В уведомлението се посочва начинът,
по който е определен размерът на средствата,
както и че той зависи от промяната на стойността на дела за съответния фонд.
Чл. 6. (1) Размерът на средствата в уведомлението по чл. 4, ал. 7 се посочва в левове
и се предоставя информация за официалния
валутен курс на лева към еврото, обявен от
Българската народна банка (БНБ).
(2) Размерът на средствата в уведомлението
по чл. 5, ал. 2 се посочва в левове и се предоставя информация за обменния валутен курс
на лева към еврото на банката – попечител на
съответния фонд, за деня на уведомлението.
Чл. 7. Компетентната европейска институция по чл. 3 уведомява НОИ и съответното
пенсионноосигурително дружество за решени-
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ето на лицето да бъдат прехвърлени или не
средствата му в съответната пенсионна схема
на Съюза, на ЕЦБ или на ЕИБ.
Чл. 8. (1) В случай че лицето по чл. 2 е
взело решение средствата му да не бъдат
прехвърлени, то запазва пенсионните си права
от фонд „Пенсии“ за зачетения осигурителен
стаж, както и правата си, произтичащи от
осигуряването във фонд за допълнително
пенсионно осигуряване.
(2) В случая по ал. 1 НОИ връща на лицето
оригиналните документи за осигурителен стаж
и за осигурителен доход, представени от него
по чл. 4, ал. 3, в 14-дневен срок от датата на
получаване на уведомлението по чл. 7.
Чл. 9. (1) В случай че лицето по чл. 2 е взело
решение средствата му да бъдат прехвърлени,
НОИ и съответното пенсионноосигурително
дружество определят техния окончателен
размер по реда на чл. 4, ал. 6, съответно на
чл. 5, ал. 1.
(2) Националният осигурителен институт
нарежда определения размер на средствата по
посочена от компетентната европейска институция банкова сметка на съответната пенсионна схема на Съюза, на ЕЦБ или на ЕИБ в
едномесечен срок от датата на уведомяването
по чл. 7. По сметката се нарежда равностойността на средствата в евро, изчислена по
официалния валутен курс на лева към еврото,
обявен от БНБ. Националният осигурителен
институт уведомява компетентната европейска
институция за осъществения трансфер и за
размера на прехвърлените средства в 3-дневен
срок от датата на нареждането.
(3) В срока по а л. 2 пенсионнооси г урителното дружество нарежда дължимите
средства да бъдат преведени по посочена от
компетентната европейска институция банкова
сметка на съответната пенсионна схема на
Съюза, на ЕЦБ или на ЕИБ. Окончателният
размер на средствата се изчислява в деня на
нареждането по стойност на дела, валидна
за деня, предхождащ деня на изчисляването.
Пенсионноосигурителното дружество нарежда
евровата равностойност на дължимите средства, изчислена по обменния валутен курс на
банката – попечител на пенсионния фонд, за
деня на превода.
(4) Пенсионноосигурителното дружество
уведомява писмено или по електронен път с
електронен подпис в 3-дневен срок от нареждането по ал. 3:
1. компетентната европейска инстит уция – за осъществения трансфер и за размера
на прехвърлените средства;
2. Националния осигурителен институт – за
размера на прехвърлените средства.
(5) Осигурителният стаж, за който по реда
на ал. 2 е прехвърлен актюерски еквивалент
от фонд „Пенсии“ на държавното обществено
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осигуряване (ДОО), не може да се ползва за
определяне на правото и размера на пенсия
на лицето, свързана с лична трудова дейност.
(6) При смърт на лицето по чл. 2 неговите
наследници не могат да ползват правото си
на наследствена пенсия въз основа на осигурителния стаж, за който по реда на ал. 2 е
прехвърлен актюерски еквивалент от фонд
„Пенсии“ на ДОО.
Чл. 10. (1) Лицата, за които са прехвърлени средства по реда на чл. 9, ал. 2 и/или 3,
се вписват във водения от НОИ Регистър на
лицата, прехвърлили средства от българска
пенсионна схема към пенсионна схема на
Съюза, на ЕЦБ или на ЕИБ.
(2) В регистъра по ал. 1 се вписват:
1. имената по документ за самоличност и
ЕГН/ЛНЧ или други аналогични идентификационни данни за лицето;
2. номер и дата на заявлението по чл. 2,
съответно по чл. 12, ал. 1;
3. входящ номер и дата на уведомителното
писмо по чл. 3, т. 1, съответно по т. 2;
4. дата на прехвърляне и размер на прех
върлените средства от фонд „Пенсии“ на ДОО
по чл. 9, ал. 2;
5. дата на прехвърляне и размер на прехвърлените средства от съответния фонд или
фондове за допълнително задължително пенсионно осигуряване, за което НОИ е уведомен
по реда на чл. 9, ал. 4, т. 2;
6. дата и размер на прехвърлените средства
по реда на чл. 17, ал. 1;
7. други необходими данни/информация.
Раздел ІІІ
Прехвърляне на пенсионни права от пенсионна
схема на Съюза, на ЕЦБ или на ЕИБ
Чл. 11. (1) Служител на Съюза, на ЕЦБ или
на ЕИБ, осигуряван в тяхна пенсионна схема,
който след прекратяване на правоо тношението
му желае да прехвърли в България средствата,
представляващи придобитите от него в тази
схема пенсионни права, подава заявление за
прехвърляне до компетентната европейска
институция.
(2) В заявлението си по ал. 1 лицето изрично посочва българските институции, в които
желае да прехвърли правата си, съгласно възможностите, предвидени в чл. 343в, ал. 1 КСО.
Чл. 12. (1) В случай че лицето желае да
прехвърли средствата си във фонд „Пенсии“
на ДОО и в универсален пенсионен фонд
съгласно чл. 343в, ал. 1, т. 1 КСО, то подава
в НОИ заявление по образец, утвърден от
управителя на НОИ.
(2) Към заявлението по ал. 1 се прилага
заявлението за прехвърляне по чл. 11, както и
справка, изготвена от съответната компетентна
институция, съдържаща следните данни:
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1. предварително изчисления размер на
средствата, подлежащи на прехвърляне;
2. осигурителните периоди на действителна
работа в институция или орган на Съюза, в
ЕЦБ или в ЕИБ (дата на постъпване и дата
на напускане);
3. всички други осигурителни периоди,
зачетени от съответната пенсионна схема
на Съюза, ЕЦБ или ЕИБ, в т. ч. зачетения
български осигурителен стаж, ако има такъв;
4. годишния размер на възнаграждението
на лицето към датата на прекратяване на
правоотношението му с институция или орган
на Съюза, с ЕЦБ или с ЕИБ.
(3) В случай че заявленията и приложените
към тях документи не съдържат достатъчно
информация във връзка с прехвърлянето по
ал. 1, НОИ я изисква допълнително в зависимост от естеството є от компетентната
европейска институция или от лицето.
Чл. 13. В случай че лицето по чл. 11 желае
да прехвърли средствата си във фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване
или на застраховател съгласно чл. 343в, ал. 1,
т. 2 или 3 КСО, то представя на пенсионноосигурителното дружество, управляващо съответния фонд, съответно на застрахователя,
заявлението по чл. 11 и приложената към него
справка по чл. 12, ал. 2.
Чл. 14. След като проучи обстоятелствата
по случая, НОИ, съответно пенсионноосигурителното дружество или застрахователят,
изпраща на компетентната европейска институция писмено потвърждение за готовността
да бъдат приети подлежащите на прехвърляне
средства, към което прилага заявлението за
прехвърляне по чл. 11, надлежно подпечатано
и подписано, заедно с необходимата финансова информация, изискана от компетентната
европейска институция.
Чл. 15. (1) Преди да прехвърли средствата,
компетентната европейска институция изпраща чрез лицето или по друг начин до НОИ,
съответно до пенсионноосигурителното дружество или до застрахователя, уведомително
писмо с окончателно изчисления размер на
средствата, подлежащи на прехвърляне, и други
необходими данни и информация.
(2) Когато се прехвърлят средства съгласно
чл. 12, компетентната европейска институция
ги нарежда по посочена от НОИ банкова сметка
в БНБ. След разпределението на средствата
по реда на чл. 16, ал. 1 и чл. 17 НОИ нарежда
съответните части от прехвърлените средства
по сметките на посочените от лицето фондове
за допълнително пенсионно осигуряване.
(3) Когато се прехвърлят средства съгласно
чл. 13, компетентната европейска институция
ги нарежда по посочената от пенсионноосигурителното дружество, съответно от застрахователя, банкова сметка.
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Чл. 16. (1) Когато лицето упражнява трудова
дейност, за която подлежи на задължително
осигуряване във фонд „Пенсии“ на ДОО и
желае да прехвърли средствата си по реда на
чл. 12, длъжностно лице, определено от управителя на НОИ, разпределя с разпореждане
средствата, получени от съответната пенсионна схема на Съюза, на ЕЦБ или на ЕИБ,
съгласно изискванията на чл. 343г, ал. 1 – 3
от КСО в едномесечен срок от постъпването
на средствата по сметката на НОИ.
(2) Разпореждането по ал. 1 може да се
обжалва в 14-дневен срок от получаването му
пред управителя на НОИ, който се произнася
с мотивирано решение в едномесечен срок от
получаването на жалбата.
(3) Решението на управителя на НОИ може
да се обжалва в 14-дневен срок от получаването
му пред Административния съд – София-град.
Жалбата се подава чрез управителя на НОИ,
който в 7-дневен срок е длъжен да я изпрати
заедно с преписката в съда.
(4) Административният съд по ал. 3 разглежда делата по реда на Административно
процесуалния кодекс.
(5) Решенията на Административния съд по
ал. 3 подлежат на касационно обжалване по
реда на Административнопроцесуалния кодекс.
Чл. 17. (1) В случаите, когато лицето прехвърля пенсионни права от пенсионна схема
на Съюза, на ЕЦБ или на ЕИБ, във формирането на които участват по-рано прехвърлени
средства по реда на раздел ІІ, тези средства
се разпределят съгласно чл. 16, ал. 1 обратно
във фонд „Пенсии“ на ДОО и в съответните
фондове за допълнително пенсионно осигуряване, от които са били прехвърлени. Средствата
се превеждат в размерите, в които са били
прехвърлени по реда на раздел ІІ, след като
бъдат актуализирани за периода от датата на
получаването им при прехвърлянето по реда
на чл. 9, ал. 2, съответно на ал. 3, до датата
на получаването им при прехвърлянето от
компетентната европейска институция по реда
на чл. 15, ал. 2, изречение първо, с процент,
равен на основния лихвен процент, обявен от
БНБ за същия период.
(2) Сумата, която остава след превода към
съответните фондове на средствата по ал. 1,
се разпределя, както следва:
1. във фонд „Пенсии“ на ДОО – сума, изчислена на базата на: възнаграждението, върху
което лицето е осигурявано към момента
на прекратяване на правоотношението му с
институция или орган на Съюза, с ЕЦБ или
с ЕИБ, размера на осигурителната вноска
за фонд „Пенсии“ на ДОО към момента на
прехвърлянето, осигурителните периоди на
действителна служба в Съюза, в ЕЦБ или
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в ЕИБ, както и всички други осигурителни
периоди, зачетени от Съюза, ЕЦБ или ЕИБ,
без тези от Република България, като се прилага ограничението за максималния размер
на месечния осигурителен доход;
2. в универсален пенсионен фонд, избран
от лицето, ако то е родено след 31 декември 1959 г. – сума, изчислена на базата на:
възнаг ра ж дението, върх у което лицето е
осигурявано към момента на прекратяване
на правоотношението му с институция или
орган на Съюза, с ЕЦБ или с ЕИБ, размера
на осигурителната вноска за универсален
пенсионен фонд към момента на прехвърлянето, осигурителните периоди на действителна служба в Съюза, в ЕЦБ или в ЕИБ,
както и всички други осигурителни периоди,
зачетени от Съюза, ЕЦБ или ЕИБ, без тези
от Република България, като се прилага
ограничението за максималния размер на
месечния осигурителен доход.
(3) В случаите, когато лицето не е прехвърляло пенсионни права по реда на раздел ІІ,
получените средства от съответната пенсионна схема на Съюза, на ЕЦБ или на ЕИБ се
разпределят, както следва:
1. за лице, родено преди 1 януари 1960 г.,
средствата постъпват във фонд „Пенсии“ на
ДОО, като сумата се изчислява на базата
на възнаграждението, върху което лицето е
осигурявано към момента на прекратяване
на правоотношението му с институция или
орган на Съюза, с ЕЦБ или с ЕИБ, размера
на осигурителната вноска за фонд „Пенсии“ на
ДОО, действащ към момента на прехвърлянето, осигурителните периоди на действителна
служба в Съюза, в ЕЦБ или в ЕИБ, както и
всички други осигурителни периоди, зачетени
от Съюза, ЕЦБ или ЕИБ, като се прилага
ограничението за максималния размер на
месечния осигурителен доход;
2. за лице, родено след 31 декември 1959 г.,
средствата постъпват във фонд „Пенсии“ на
ДОО и в избран от лицето универсален пенсионен фонд, като сумите се изчисляват на базата
на възнаграждението, върху което лицето е
осигурявано към момента на прекратяване
на правоотношението му с институция или
орган на Съюза, с ЕЦБ или с ЕИБ, размера
на осигурителната вноска за съответните
фондове към момента на прехвърлянето,
осиг у рителните периоди на действителна
служба в Съюза, в ЕЦБ или в ЕИБ, както и
всички други осигурителни периоди, зачетени
от Съюза, ЕЦБ или ЕИБ, като се прилага
ограничението за максималния размер на
месечния осигурителен доход.
(4) Остатъкът от средствата по чл. 16, ал. 1,
превишаващ сумите, разпределени по реда
на ал. 1 – 3, се прехвърля в избран от лицето
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фонд за допълнително доброволно пенсионно
осигуряване, за осигуряването в който лицето
има сключен договор с управляващото фонда
пенсионноосигурително дружество.
Чл. 18. (1) В 7-дневен срок от постъпване
на средствата по чл. 17 по сметката на НОИ
това обстоятелство се отбелязва в Регистъра
по чл. 10 към вписването, извършено за същото лице.
(2) Лице, за което са прехвърлени средства
по чл. 17, ал. 1, може да ползва осигурителния
стаж, за който е бил прехвърлен актюерски
еквивалент от фонд „Пенсии“ на ДОО към
пенсионна схема на Съюза, на ЕЦБ или на
ЕИБ по реда на раздел ІІ, за определяне на
правото и размера на пенсия, свързана с лична
трудова дейност.
(3) При смърт на лице, за което са пре
хвърлени средства по чл. 17, ал. 1, наследниците му имат право на наследствена пенсия,
изчислена въз основа на осигурителния стаж
на лицето, за който е бил прехвърлен актюерски еквивалент от фонд „Пенсии“ на ДОО
към пенсионна схема на Съюза, на ЕЦБ или
на ЕИБ по реда на раздел ІІ.
Чл. 19. Ако лице, подало заявление по чл. 11,
с което е пожелало да прехвърли средствата
си по чл. 12, почине до превеждане на сумата от съответната компетентна европейска
институция, разпределянето на средствата се
извършва по реда на чл. 16, ал. 1 и чл. 17, а
съответният осигурителен период се зачита
при определяне правата на наследниците.
Допълнителна разпоредба
§ 1. По смисъла на наредбата:
1. „Пенсионна схема на Съюза“ е пенсионна
схема по смисъла на § 1, ал. 3, т. 1 КСО.
2. „Компетентна европейска институция“
е институцията, която администрира съответната пенсионна схема на Съюза, на ЕЦБ
или на ЕИБ.
3. „Служител на Съюза“ е лице, чиито
правоотношения по полагане на труд се уреждат с Правилника за длъжностните лица на
Европейския съюз и с Условията за работа
на другите служители на Европейския съюз,
установени с Регламент (ЕИО, Евратом, ЕОВС)
№ 259/68 на Съвета от 29 февруари 1968 г. (ОJ,
L 56, 4.3.1968 г.).
Преходни и заключителни разпоредби
§ 2. За подадените преди влизането в сила
на наредбата заявления за прехвърляне от и
към пенсионна схема на Съюза, на ЕЦБ или
на ЕИБ се прилагат разпоредбите на тази
наредба.
§ 3. Наредбата се приема на основание
чл. 343ж във връзка с чл. 343е от Кодекса за
социално осигуряване.
9834
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РЕШЕНИЕ № 855
ОТ 19 ОКТОМВРИ 2012 Г.

за административно-териториална промянa в
oбщина Бойница, област Видин – закриване
на населено място
На основание чл. 32, ал. 1 във връзка с
чл. 19, ал. 2 и чл. 20 от Закона за админист
ративно-териториалното устройство на Репуб
лика България
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Закрива населеното място с. Халовски
колиби (77133) от община Бойница (VID03),
област Видин (VID).
2. В тримесечен срок областният управител
на област Видин на основание чл. 43, ал. 1, т. 3
от Закона за кадастъра и имотния регистър
да предприеме необходимите действия за извършване промяна на землищните граници на
с. Шишенци (83329), община Бойница (VID03),
област Видин (VID), чрез присъединяване
землището на закритото населено място.
За министър-председател:
Цветан Цветанов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков

9835

МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
МЕМОРАНДУМ
ЗА РАЗБИРАТЕЛСТВО

между Министерството на здравеопазването
на Република България и Световната здравна
организация чрез нейния Регионален офис
за Европа
(Одобрен с Решение № 757 от 13 септември
2012 г. на Министерския съвет. В сила от
14 септември 2012 г.)
Член 1
Обхват и цели
Министерството на здравеопазването на
Република България (наричано по-нататък
„Министерството“) и Световната здравна
организация чрез нейния Регионален офис
за Европа (нари ча на по -натат ък „С ЗО“)
възнамеряват да си сътрудничат за разработ
ване на Програмно предложение съгласно
приоритетни области 13 и 27 „Инициативи
за обществено здраве“, финансирани от Норвежкия финансов механизъм и Финансовия
механизъм на Европейското икономическо
пространство (ЕИП).
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Член 2
Дейности по сътрудничество
Всяка дейност по сътрудничеството, посочена по-долу, ще се осъществява в зависимост от наличието на достатъчно финансови
и човешки ресурси за тази цел, както и от
работната прог рама, приоритетните дейности, вътрешните правила, разпоредбите,
политиките, административните процедури и
практиките на всяка от Страните. Възложените на СЗО включват, но не се ограничават
непременно до разработване на Програмното
предложение.
2.1. Министерството отговаря за разработ ването на Прог рамно т о п ред ложение
в съответствие с изискванията на Анекс 9
„Ръководство на програмния оператор“ от
Регламента за изпълнение на Финансовия
механизъм на Европейското икономическо
пространство 2009 – 2014 г.
2.2. СЗО ще предостави консултации при
подготовката на следните специфични части
от Предложението:
2.2.1. Анализ на потребностите, дефиниране
на проблемите;
2.2.2. Приложимост на Програмата и Програмната стратегия;
2.2.3. Цели на Програмата;
2.2.4. Очаквани резултати и продукти на
Програмата;
2.2.5. Целеви групи;
2.2.6. Качествени и количествени индикатори, начални стойности и източници на
верификация;
2.2.7. Анализ на риска;
2.2.8. Взаимосвързани въпроси;
2.2.9. Двустранни отношения и предварително определени проекти;
2.2.10. Управление, бюджетиране, мониторинг и оценка на Програмата;
2.2.11. Покани за набиране на проектни
предложения, критерии за избор;
2.2.12. Комуникационен план и изисквания
за публичност;
2.2.13. Други въпроси.
Член 3
Отговорност
Всяка от Страните ще бъде отговорна
единствено за начина, по който изпълнява
своята част от дейностите по сътрудничество,
посочени в този Меморандум. По този начин
нито една от Страните няма да носи отговорност за каквато е да е било загуба, инцидент,
вреда или щета, понесена или предизвикана
от другата Страна или нейния екип или подизпълнители във връзка със или в резултат
на дейностите по този Меморандум.
Нито една от Страните не може да се позовава нито в изявления, нито в материали с
промоционален характер по този Меморандум
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или да използва името, акроним или емблема на другата Страна без предварителното є
писмено съгласие.
Член 4
Бюджет
Разполагаемият бюджет за дейностите,
предвидени в член 2, в съответствие с изискванията на член 7.9 Разходи за подготовка
на програми от Регламента за изпълнение
на Финансовия механизъм на Европейското
икономическо пространство 2009 – 2014 г. е,
както следва:
Разходите за консултантски услуги (включително пътни, режийни и разход за управление
на програма1) – 32 800 евро.
Средствата ще се използват за целите,
предвидени в член 2.
Всякакви лихви, натрупани по баланса на
сметката, ще бъдат използвани в съответствие
с член 8.7 от Регламента за изпълнение на
Финансови я механизъм на Европейското
икономическо пространство 2009 – 2014 г.
Сумата от 32 800 евро ще бъде преведена
по банковата сметка на СЗО:
Т и т у л я р н а с м е т к а т а : Wor l d He a l t h
Organization Geneva
Име на банката и адрес: UBS AG, 1211
Geneva 2, Switzerland
SWIFT/BIC код: UBSWCHZH80A
IBAN CH8500240240C01699201
От страна на СЗО техническо лице за
контакт ще бъде д-р Фарман Абдулаев.
От страна на Министерството техническо
лице за контакт ще бъде Цветан Стоевски,
директор на дирекция „Международни дейности, програми и проекти“.
Плащането на договорената сума ще бъде
на основание на одобрение на Окончателния
доклад за дейностите по член 2 и получаване на съответната фактура. Окончателният
доклад ще съдържа подробно описание на
извършената работа от СЗО по Меморандума,
включително всички изготвени документи.
Член 5
Документи
По отношение на проектите на Програмното предложение СЗО ще даде писмени коментари, бележки и предложения в рамките
на 10 работни дни след получаване на проекта.
В допълнение, по писмена молба на Министерството, СЗО ще изготви съответния
документ, който се отнася до конкретните
въпроси и задача, съгласно член 2.
Окончателният доклад на СЗО ще бъде
представен на Министерството най-малко 10
дни преди окончателното депозиране на Програмното предложение на страните донори.
1
Разходи за управление на програма са задължителни за всички Агенции на ООН, включително и СЗО.
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Член 6
Продължителност и прекратяване на Меморандума за сътрудничество
Този Меморандум за сътрудничество влиза
в сила от датата на последния подпис и остава в сила до окончателното одобрение на
Програмното предложение от Комитета на
Финансовия механизъм.
Този Меморандум за разбирателство може
да бъде прекратен от всяка от Страните по
всяко време и по каквато и да е причина,
при условие че изпрати на другата Страна
едномeсечно писмено предизвестие.
Независимо от предходното е договорено,
че всяко прекратяване на този Меморандум не
засяга: (i) надлежното приключване на която и
да е текуща дейност по сътрудничество; (ii) и
всички други права и задължения на Страните,
възникнали преди датата на прекратяване на
този Меморандум.
Член 7
Привилегии и имунитети
Нищо, съдържащо се в документа, не се
счита за отказ от каквито и да са привилегии
и имунитети, с които разполага СЗО, включително и предаване на СЗО в юрисдикцията
на който и да е национален съд.
Член 8
Уреждане на спорове
Споровете по изпълнение на този Меморандум ще бъдат уреждани между страните и
няма да бъдат отнасяни до трета страна или
съд за уреждане на спорове или за отсъждане.
Член 9
Език
Цялата комуникация между Страните ще
бъде на английски език.
Член 10
Изменения
Разпоредбите на този Меморандум за разбирателство могат да бъдат изменяни само в
писмена форма по взаимно съгласие между
Страните.
Този Меморандум за разбирателство е
подписан на 14 септември 2012 г. в два оригинални екземпляра, на английски език, като
двата текста имат еднаква сила.
За Министерството на
здравеопазването на
Република България:
Десислава Димитрова,
заместник-министър
на здравеопазването
9763

За Регионалния
офис на СЗО за
Европа:
Жужана Якаб,
регионален
директор
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Наредба за изменен ие и доп ъ лнен ие на
Н ар ед б а № 1 5 о т 2 0 0 6 г. з а з д р а вн и т е
изисквания към лицата, работещи в детските
заведения, специализираните институции за
деца и възрастни, водоснабдителните обекти,
предприятията, които произвеждат или търгуват с храни, бръснарските, фризьорските
и козметичните салони (обн., ДВ, бр. 57 от
2006 г.; изм., бр. 14 от 2011 г.)
§ 1. В чл. 3, ал. 1 се създава т. 4:
„4. провеждане на туберкулинов кожен тест
на Манту – за лицата по чл. 1, ал. 1.“
§ 2. В чл. 5 се създават т. 3 и 4:
„3. веднъж годишно бактериологично изследване за носителство на шигели, салмонели,
ентеропатогенни Ешерихиа коли и коремнотифно носителство – за лицата, работещи в
обектите по чл. 1, ал. 1, т. 1, 2, 3 и 4;
4. веднъж годишно провеждане на туберкулинов кожен тест на Манту – за лицата,
работещи в обектите по чл. 1, ал. 1.“
§ 3. В чл. 7 в текста преди т. 1 думите
„чл. 5, т. 2“ се заменят с „чл. 5, т. 2 и 3“.
Заключителна разпоредба
§ 4. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Десислава Атанасова
9764

МИНИСТЕРСТВО
НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
ПРОТОКОЛ

между Министерството на вътрешните работи
на Република България и Министерството на
вътрешните работи на Република Македония за прилагане на Споразумението между
Европейската общност и Бивша югославска
република Македония за обратно приемане
на незаконно пребиваващи лица
(Утвърден с Решение № 886 от 7 декември
2011 г. на Министерския съвет. В сила от
3 февруари 2012 г.)
Министерството на вътрешните работи на
Република България и Министерството на
вътрешните работи на Република Македония,
наричани по-нататък „Договарящите страни“,
желаейки да улеснят прилагането на Споразумението между Европейската общност и
Бивша югославска република Македония за
обратно приемане на незаконно пребиваващи
лица, сключено в Брюксел на 18 септември
2007 г., влязло в сила на 1 януари 2008 г.,
наричано по-нататък „Споразумението за
обратно приемане“,
в съответствие с разпоредбите на чл. 19 от
Споразумението за обратно приемане,
се споразумяха за следното:
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Член 1
Определяне на компетентни органи
За осъществяване на дейностите по Споразумението за обратно приемане и настоящия
Протокол са определени следните компетентни
органи:
1. Приемане, представяне и обработка на
заявленията за обратно приемане:
– За Министерството на вътрешните работи
на Република България:
Главна дирекция „Гранична полиция“
Отдел „Охрана на държавната граница“
Сектор „Реадмисия“
Адрес:
бул. Княгиня Мария-Луиза 46,
1202 София, Република Бъл
гария
Тел.:
+359 2 982 34 38
Факс:
+359 2 988 58 67
Ел. поща:
mlumbev.180@mvr.bg
ajzagorov.180@mvr.bg
elnikolova.180@mvr.bg
– За Министерството на вътрешните работи
на Република Македония:
Бюро за обществена сигурност
Сектор „Гранични въпроси и миграция“
Адрес:
Димче Мирчев бб, 1000 Скопие,
Република Македония
Тел.
++389 2 323 8034
Факс:
++389 2 314 3335
2. Приемане, представяне и обработка на
заявленията за транзитно преминаване:
– За Министерството на вътрешните работи
на Република България:
Главна дирекция „Гранична полиция“
Отдел „Охрана на държавната граница“
Сектор „Реадмисия“
Адрес:
бул. Княгиня Мария-Луиза 46,
1202 София, Република Бъл
гария
Тел.:
+359 2 982 34 38
Факс:
+359 2 988 58 67
Ел. поща:
mlumbev.180@mvr.bg
ajzagorov.180@mvr.bg
elnikolova.180@mvr.bg
– За Министерството на вътрешните работи
на Република Македония:
Бюро за обществена сигурност
Сектор „Гранични въпроси и миграция“
Адрес:
Димче Мирчев бб, 1000 Скопие,
Република Македония
Тел.
++389 2 323 8034
Факс:
++389 2 314 3335
3. Приемане, представяне и обработка на
заявленията за обратно приемане по ускорена
процедура:
– За Министерството на вътрешните работи
на Република България:
Главна дирекция „Гранична полиция“
Отдел „Охрана на държавната граница“
Сектор „Реадмисия“
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бул. Княгиня Мария-Луиза 46,
1202 София, Република Бъл
гария
+359 2 982 34 38
+359 2 988 58 67
mlumbev.180@mvr.bg
ajzagorov.180@mvr.bg
elnikolova.180@mvr.bg

– За Министерството на вътрешните работи
на Република Македония:
Бюро за обществена сигурност
Сектор „Гранични въпроси и миграция“
Регионален център за гранични въпроси –
Изток
Делчево
Тел.
++389 33 411 123
Факс:
++389 33 412 174
4. Компетентни дипломатически или консулски представителства, които провеждат
интервю за установяване на гражданството
на лицето, подлежащо на обратно приемане:
– За Република България:
Посолство на Република България в Скопие
Адрес:
ул. Златко Шнайдер 3, 1000
Скопие
Тел.:
+389 2 322 94 44
+389 2 324 64 91
Факс:
+389 2 324 64 93
Ел. поща:
secretary@bgemb.org.mk
– За Република Македония:
Посолство на Република Македония в София
Адрес:
ул. Фредерик Жолио-Кюри 17,
бл. 2, ап. 1 – 5, 1113 София
Тел.:
+359 2 87015 60
+359 2 87050 98
Факс:
+359 2 971 28 32.
Член 2
Гранични контролно-пропускателни пунктове
Обратното приемане или т ранзит ното
преминаване могат да бъдат извършвани на
следните гранични контролно-пропускателни
пунктове:
– За Република България:
ГКПП „Аерогара София“;
ГКПП „Гюешево“;
ГКПП „Златарево“;
ГКПП „Станке Лисичково“.
– За Република Македония:
Полицейск и у част ък за граничен контрол – летище „Александър Велики“ – Скопие;
Полицейски участък за граничен контрол
„Деве баир“;
Полицейски участък за граничен контрол
„Ново село“;
Полицейски участък за граничен контрол
„Делчево“.
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Член 3
Трансфер на лицето, подлежащо на обратно
приемане
(1) Съгласно член 7, параграф 3 от Споразумението за обратно приемане при изготвяне
на заявлението за обратно приемане запитващата Договаряща страна използва общия
формуляр, изложен в Приложение № 6 към
Споразумението. В съответствие със сроковете, определени в член 10, параграф 2, точка 2
от Споразумението за обратно приемане компетентният орган на запитаната Договаряща
страна изпраща писмен отговор на заявлението за обратно приемане на запитващата
Договаряща страна съгласно Приложение № 1
към този Протокол.
(2) Трансферът на лицето, подлежащо на
обратно приемане, се осъществява във време
и на място, договорено между компетентните
органи на Договарящите страни в писмена
форма, съгласно Приложение № 2 към този
Протокол.
(3) Ако срокът на трансфера е удължен
поради някаква законова или практическа
пречка, компетентният орган на запитващата
Договаряща страна незабавно уведомява компетентния орган на запитаната Договаряща
страна за отстраняването на пречката и посочва очакваното време и място на трансфер.
(4) Трансферът на лицето, подлежащо на
обратно приемане, се документира в рапорт
съгласно Приложение № 3 към този Протокол.
Член 4
Условия за връщане по ускорена процедура
(1) Ако изискванията за обратно приемане
съгласно член 6, параграф 3 от Споразумението
за обратно приемане са изпълнени, запитващата Договаряща страна изпраща заявление
за обратно приемане до компетентния орган
на запитаната Договаряща страна, посочен в
член 1 от настоящия Протокол, като използва
общия формуляр от Приложение № 6 към
Споразумението за обратно приемане.
(2) Запитаната Договаряща страна изпраща
отговор в рамките на два работни дни съгласно
член 10, параграф 2, точка 1 от Споразумението за обратно приемане.
(3) В случай на положителен отговор запитващата Договаряща страна писмено уведомява
за това компетентния орган на запитаната
Договаряща страна, посочен в член 1 от този
Протокол, като изпраща Приложение № 2 от
Протокола.
(4) Обратното приемане на лица се извършва на граничните контролно-пропускателни
пунктове, посочени в член 2 от този Протокол,
като трансферът се документира в рапорт съгласно Приложение № 3 към този Протокол.
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(5) В случай на отрицателен отговор компетентният орган на запитаната Договаряща
страна посочва причините за отказа за извършване на обратно приемане.
Член 5
Процедура в случай на обратно приемане по
грешка
В случай на обратно приемане по грешка
запитващата Договаряща страна връща обрат
но лицето, прието от запитаната Договаряща
страна, в срока и съгласно условията на член
12 от Споразумението за обратно приемане.
Член 6
Условия за трансфер под конвой
Договарящите страни се споразумяват относно следните условия, свързани с трансфера
или транзитното преминаване под конвой на
тяхна територия:
– Конвоят е отговорен за придружаването
на лицето, което подлежи на обратно приемане,
и неговото/нейното предаване на представител на компетентния орган на държавата на
дестинация.
– Конвоят изпълнява своите задължения
невъоръжен и в цивилно облекло. Той или
тя трябва да носят документи, доказващи, че
обратното приемане или транзитното преминаване са одобрени и той или тя трябва
да могат по всяко време да докажат своята
самоличност и служебно оправомощаване.
– Запитаната Договаряща страна осигурява адекватна защита и помощ на конвоя
по време на упражняването на неговите или
нейните задължения с цел осъществяването
на служебното оправомощаване за изпълнението на тези задължения.
– Конвоят във всички случаи зачита и
спазва законодателството на запитаната Договаряща страна. Правомощията на конвоя по
време на ескортиране на лице, подлежащо на
обратно приемане, или по време на транзит
са ограничени до необходимата отбрана. При
отсъствие на служители на запитаната Договаряща страна, оправомощени да осъществят
необходимите действия или за подкрепа на
тези служители в ситуация на непосредствена
и сериозна опасност, конвоят може да предприеме разумни и съответстващи мерки за
предотвратяване бягството, самонараняването
или нараняването на трети лица или повреждането на собственост от страна на лицето,
подлежащо на обратно приемане.
– Конвоят е отговорен за носенето на
документите за пътуване и други изисквани
удостоверения или данни за лицето, подлежащо на обратно приемане, и за предаването им
на представител на компетентните органи на
държавата на дестинация. Конвоят не може
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да напуска договореното място на трансфера
преди трансферът на лицето, подлежащо на
обратно приемане, да е завършил.
– Компетентните органи на запитващата
Дог оваря ща с т ра на г ара н т и рат, че кон
воят притежава входна(и) виза(и) за държ а
вата(държавите) на транзит и на дестинация,
ако такава(такива) се изисква(т).
Член 7
Условия и сътрудничество при транзитно
преминаване
(1) Договарящите страни прилагат следните
практически условия за операции за транзитно
преминаване:
– Заявление за транзитно преминаване
трябва да бъде подадено по факс или в електронна форма до компетентния орган на запитаната Договаряща страна най-малко пет
календарни дни преди планираното транзитно
преминаване.
– Компетентни ят орган на запитаната
Договаряща страна трябва да отговори по
факс или в електронен формат в рамките
на пет календарни дни от получаването на
заявлението за транзитно преминаване, използвайки общия формуляр от Приложение
№ 4 към този Протокол, за да информира за
съгласието си за такова транзитно преминаване и планираното време, определения
гранично контролно-пропускателен пункт,
вида на транспорта и използването на конвой.
– Ако запитващата Договаряща страна
сметне за необходимо да потърси съдействие
о т компет ен т ни т е орга ни на за пи таната
Договаряща страна за конкретна транзитна
операция, това трябва да бъде посочено във
формуляра на заявление за транзитно преминаване (Приложение № 7 от Споразумението
за обратно приемане). В отговор на такова
заявление за транзитно преминаване компетентните органи на запитаната Договаряща
страна трябва да информират за възможността
да осигурят такова съдействие.
– В случай че лицето, подлежащо на обрат
но приемане, се транспортира по въздух или
се конвоира, компетентните органи на запитаната Договаряща страна уреждат охраната
и приемането на своя територия на лицето,
подлежащо на обратно приемане.
(2) Запитващата Договаряща страна поема
задължението да приеме без забавяне лицето,
подлежащо на обратно приемане, в съответствие с член 13, параграф 4 от Споразумението
за обратно приемане, при условие че:
– съгласието за транзитно преминаване
е отказано или оттеглено в съответствие с
член 13, параграфи 3 и 4 от Споразумението
за обратно приемане;
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– лицето, подлежащо на обратно приемане, е влязло нелегално на територията на
запитаната Договаряща страна по време на
транзитно преминаване;
– предаването на лицето, подлежащо на
обратно приемане, в друга държава на транзит
или на дестинация е неуспешно; или
– транзитното преминаване не е възможно
поради други причини.
(3) Когато е необходимо, за транзитното
преминаване на граждани на трети страни и
лица без гражданство, за които запитаната
Договаряща страна е дала предварително
съгласие, се изпраща уведомление съгласно
Приложение № 5 към този Протокол. Ако
запитващата Договаряща страна не е посочила във формуляра по Приложение № 7 към
Споразумението за обратно приемане точната
дата, място, граничен контролно-пропускателен пункт и други относими данни, установени впоследствие, тя изпраща уведомление
за транзит съгласно Приложение № 5 към
този Протокол.
Член 8
Отношение към други международни договори
Този Протокол не засяга правата и задълженията, произтичащи от други международни
споразумения, които са в сила за държавите
на Договарящите страни.
Член 9
Разходи
(1) Оправдани и доказани разходи за транспорт, свързани с транзитното преминаване, се
изплащат в евро от запитващата Договаряща
страна въз основа на фактура в рамките на
30 дни от получаване на потвърждението съгласно член 15 от Споразумението за обратно
приемане.
(2) Фактурата, свързана с разходите по
транспорт, се представя и изплаща от компетентните органи, определени за прилагане
на този Протокол.
Член 10
Език за комуникация
В рамките на процедурите, провеждани в
съответствие със Споразумението за обратно
приемане и този Протокол, всяка Договаряща
страна използва официалния език на своята
страна – български език съгласно Конституцията на Република България, македонски
език съгласно Конституцията на Република
Македония, или английски език.
Член 11
Формуляри
(1) Формулярите, които се използват за
заявления за обратно приемане и заявления
за транзитно преминаване, съответстват на
приложения № 1, 2, 3, 4, 5 от този Протокол.
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(2) Всяка Договаряща страна попълва посочените в ал. 1 формуляри на официалния
език на своята страна – български език съгласно Конституцията на Република България,
македонски език съгласно Конституцията на
Република Македония, или на английски език.
Член 12
Решаване на спорове
(1) Всички споровe, които могат да възникнат във връзка с тълкуването и/или прилагането на този Протокол, се уреждат чрез
преговори между компетентните органи на
Договарящите страни.
(2) Ако в хода на преговорите по ал. 1 на
този член не се постигне съгласие, въпросът
се решава по дипломатически път.
Член 13
Уведомяване
Договарящите страни се уведомяват взаимно за всяка промяна, засягаща данните за
контакт на компетентните органи, както и
граничните контролно-пропускателни пунктове. Измененията влизат в сила от датата
на получаване на уведомлението.
Член 14
Влизане в сила, изменения и прекратяване
(1) Договарящите страни се уведомяват
взаимно по дипломатически път за приключването на своите вътрешноправни процедури,
необходими за влизането в сила на настоящия
Протокол.
(2) Договарящата страна, която получи
последното писмено уведомление за приключването на вътрешноправните процедури,
необходими за влизането в сила на настоящия
Протокол, уведомява Съвместния комитет по
обратно приемане, посочен в чл. 18 от Споразумението за обратно приемане.
(3) Протоколът за прилагане влиза в сила
само след като Комитетът представи писмено
потвърждение за получаването на уведомлението по ал. 2.
(4) Договарящите страни могат да изменят
този Протокол по взаимно съгласие. Измененията влизат в сила по реда, посочен в
по-горните алинеи.
(5) Действието на този Протокол се прекратява от датата на прекратяване на прилагането
на Споразумението за обратно приемане.
Сключен в Гюешево на 21 февруари 2011 г.
в д ва ориг ина л ни екзем п л я ра, всек и о т
които на официалните езици на двете страни – български език съгласно Конституцията
на Република България и македонски език
съгласно Конституцията на Република Македония, както и на английски език, като
всички текстове имат еднаква сила. В случай
на различия в тълкуването предимство има
текстът на английски език.
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Приложение № 1
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
(наименование и адрес на компетентния орган на
запитаната Договаряща страна)

Отговор на заявление за

– обратно приемане на граждани на Догова-

рящите страни
– обратно приемане на граждани на трети
страни и на лица без гражданство
До

______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
(наименование и адрес на компетентния орган на
запитващата Договаряща страна)

Телефон _________________________Факс _________________
№ на документа ______________________________
Дата _________________________________________
А) В случай на положителен отговор:
Относно: Ваше запитване за обратно приемане,
номер ________________________ от ____________ 20 ____________
1. Във връзка със запитването Ви за обратно
приемане на

_____________________________________________ ,
(пълни имена – фамилията се подчертава)
роден(а) на _______________ в ________________ ,
(дата на раждане) (място на раждане)
бихме искали да Ви уведомим, че посоченото
лице ще бъде прието на основание:
– Член ______ от Споразумението за обратно
приемане – Обратно приемане на собствени
граждани (на Договарящите страни)
– Член ______ от Споразумението за обратно
приемане – Обратно приемане на граждани на
трети страни и на лица без гражданство
За целта на лицето ще бъде издаден документ
за пътуване/виза (ако е необходимо).
2. На посочените по-долу непълнолетни и
малолетни деца ще бъдат издадени отделни
документи за пътуване/визи (ако е необходимо):
Имена –
Роднинска
Дата и място
фамилията
връзка
на раждане
се подчертава

______________________________________________

3. За издаване на документа за пътуване/
визата Ви молим да се обръщате към:

______________________________________________

(наименование на дипломатическо представителство
или консулска служба на запитаната Договаряща
страна)
ПЕЧАТ _____________________________________
(длъжност, име, фамилия и подпис на
служителя на компетентния орган на
запитаната Договаряща страна)

Б) В случай на отрицателен отговор:
Относно: Ваше запитване за обратно приемане,
номер ____________ от ______________ 20 ______
1. Във връзка със запитването Ви за обратно
приемане на

______________________________________________
(пълни имена – фамилията се подчертава)
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бихме искали да Ви уведомим, че посоченото
лице няма да бъде прието.
Причина: ____________________________________

______________________________________________
______________________________________________

(предоставя се информация, потвърждаваща, че не
е налице задължение за обратно приемане на основание член _____ или _____ от Споразумението за
обратно приемане)

2. Според информацията, с която разполага
този орган, въпросното лице е гражданин на

______________________________________________

(посочва се националността на въпросното лице,
ако такива данни са налични)
ПЕЧАТ _____________________________________
(длъжност, име, фамилия и подпис на
служителя на компетентния орган на
запитаната Договаряща страна)

Приложение № 2
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
(наименование и адрес на компетентния орган на
запитващата Договаряща страна)
До

______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
(наименование и адрес на компетентния орган на
запитаната Договаряща страна)

Телефон _________________________Факс _________________
№ на документа ______________________________
Дата _________________________________________
Относно: Уведомление № ______________ за връщане на лице
Бихме искали да Ви уведомим, че на .............
(ден, месец, година) от Летище .............. с полет
№ ......................, час на заминаване ..............., с
пристигане на Летище ................... в ....... ч. ще
бъде върнато следното лице (лица), информация
за което (които) е представена по-долу:
I
Имена
Дата и
(фамилията място
№
се подчер- на ражтава)
дане
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Номер и дата на
отговор на молба,
вид, номер и дата
на издаване на документ за пътуване
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II
Информация за лица, нуждаещи се от чужда
помощ, грижи или обслужване поради болест
или старост
№ Имена (фамилията се
подчертава)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Причина

III
Информация за лица, за които е необходим
конвой по съображения за сигурност на борда
на самолет
№

Имена (фамилията
се подчертава)

Причина

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
– Запитващата Договаряща страна осигурява
официален конвой.
– Запитаната Договаряща страна осигурява
официален конвой. Съгласно анализа на риска,
извършен от запитващата Договаряща страна, е
необходимо компетентният орган на запитаната
Договаряща страна да осигури ________ конвой
(конвои).
– Запитващата Договаряща страна при необходимост предоставя медицинска помощ за
лице (лица) № …….
– Запитаната Договаряща страна при необходимост предоставя медицинска помощ за лице
(лица) № ……
ПЕЧАТ

_____________________________________

(длъжност, име, фамилия и подпис на
служителя на компетентния орган на
запитващата Договаряща страна)

Приложение № 3
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________

(наименование и адрес на компетентния орган на
запитаната Договаряща страна)
№ на документа ______________________________
Дата _________________________________________
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РАПОРТ
за трансфер на лице, подлежащо на обратно
приемане
На ……….. в …… ч. следното лице беше (следните
лица бяха) приети обратно на граничен контролно-пропускателен пункт ………......................…………:
I
ЛИЧНИ ДАННИ
1. Пълни имена (фамилията се подчертава)
Дата и място на раждане:
Националност:
Предмети и финансови средства, които лицето
притежава в момента на обратното приемане:
2. Други лица (подробности съгласно т. 1):
II
ДАННИ ЗА СЪГЛАСИЕТО НА КОМПЕТЕНТНИЯ ОРГАН НА ЗАПИТАНАТА ДОГОВАРЯЩА
СТРАН А ЗА ОБРАТНОТО ПРИЕМ АНЕ Н А
ЛИЦЕТО (ЛИЦАТА)
№ на документа, даващ съгласие: ………………………
Издаден на ……….........................................………………
Издаден от .......................................………………….........
III
ОБРАТНО ПРИЕМАНЕ
1. Лицата под номера .................... са приети
обратно, докато лицата под номера ........................
не са приети обратно.
2. Причина за отказа за обратно приемане:
3. Във връзка с обратното приемане са приети
и следните вещи:
(документи – документи за пътуване, лична
карта и други подобни, предмети .........................)
По време на обратното приемане да се обърне
специално внимание на: (наранявания, ново
установени доказателства, .....)
ПРЕДАДЕН ОТ:
(име, фамилия и подпис)
(печат)

______________________

ПРИЕТ ОТ:
(име, фамилия и подпис)
(печат)

______________________

Приложение № 4
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
(наименование и адрес на компетентния орган на
запитаната Договаряща страна)

Отговор на заявление за извършване на операции по транзитно преминаване на граждани на
трети страни и лица без гражданство
До

______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
(наименование и адрес на компетентния орган на
запитващата Договаряща страна)

Телефон ______________________ Факс _________________
№ на документа ______________________________
Дата _________________________________________
Относно: Ваше заявление за транзитно преминаване от ___________________________ 20 ______
№ на документа: _____________________________
Операцията по транзитно преминаване е:
– разрешена
– отказана, по следната причина: __________

______________________________________________
______________________________________________

ВЕСТНИК
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Предаването на официалния конвой може да
се осъществи на граничен контролно-пропускателен пункт/летище __________ от __________
(брой на конвоиращите служители/медицински
персонал) на ____________________ в __________ ч.
ПЕЧАТ

_____________________________________

(длъжност, име, фамилия и подпис на
служителя на компетентния орган на
запитаната Договаряща страна)

Медицински ескорт

ДА

НЕ

_________________________

Брой на придружаващите лица, ако се предвиждат: ______________________________________
Забележки: _________________________________

______________________________________________
______________________________________________
ПЕЧАТ _____________________________________

(длъжност, име, фамилия и подпис на
служителя на компетентния орган на
запитаната Договаряща страна)

Приложение № 5
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
(наименование и адрес на компетентния орган на
запитващата Договаряща страна)

Уведомление за транзитно преминаване
на граждани на трети страни и лица без гражданство
До

______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
(наименование и адрес на компетентния орган на
запитаната Договаряща страна)

Телефон ______________________ Факс _________________
№ на документа ______________________________
Дата _________________________________________
Транзитно преминаване по въздух
Бихме искали да Ви уведомим, че на ________
________________________________ (ден, месец, година) от
Летище ________________ , час на заминаване _____________ , с
транзитно кацане на Летище _____________ в _____________ ч.
и по-нататъшно пътуване към ________________ , полет
№ _______________ в ______ ч. ще бъде (бъдат) върнато
(върнати) следното (следните) лице (лица), за
което (които) е представена информация по-долу:
Имена
Националност,
Дата и
(фамилията
вид и номер на до№
място на
се подчеркумента за
раждане
тава)
пътуване
1.
2.
3.
4.
5.
Официален конвой:
– се изисква
– не се изисква

Медицински ескорт:
– се изисква
– не се изисква
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Причина, ако следва да бъде изложена: _______

______________________________________________

Необходимият официален конвой ще бъде осигурен от: _____________________________________
Необходимият медицински ескорт ще бъде осигурен от: _____________________________________
Транзитно преминаване по суша
Официален конвой:
– се изисква
– не се изисква

Медицински ескорт:
– се изисква
– не се изисква

Най-учтиво Ви молим да поемете транзитното
преминаване на следното лице (лица) в посока
_____________________ на ______________ (ден,
месец, година) в ______________ ч. на граничен
контролно-пропускателен пункт ______________ .
Въз основа на наличната информация относно необходимите мерки за защита и сигурност
отправяме молба за:
– о си г у ря ва не на о фи ц иа лен кон вой о т
___________________ упълномощено лице (лица)
– осигуряване на медицински ескорт от _______
_______________________________________________
Имена
Дата и
(фамилията
№
място на
се подчерраждане
тава)

Националност,
вид и номер на
документа за
пътуване

1.
2.
3.
4.
5.
ПЕЧАТ

_____________________________________
(длъжност, име, фамилия и подпис на
служителя на компетентния орган на
запитващата Договаряща страна)

Подписан чрез размяна на писма.

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ И
МИНИСТЪР НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

Гюешево, 21 февруари 2011 г.
Уважаема госпожо Министър,
С настоящото писмо имам честта да се позова
на текста на Протокола между Министерството
на вътрешните работи на Република България
и Министерството на вътрешните работи на
Република Македония за прилагане на Споразумението за реадмисия между Европейската

ВЕСТНИК
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общност и Македония (публикувано в Официален
вестник на ЕС, L 334 от 19.12.2007 г.), договорен
между нас.
С цел да се осигури прилагането на споразумението в двустранните отношения между
Република България и Република Македония,
Министерството на вътрешните работи на Репуб
лика България заявява, че приема разпоредбите
на приложения протокол и анексите към него.
Имам честта да предложа, ако гореизложеното е приемливо за Вашето министерство,
това писмо и Вашето потвърж дение заедно да
заместят подписването на споменатия протокол.
Моля приемете, уважаема госпожо Министър,
уверенията ми в най-дълбока почит.
Цветан Цветанов
Н. ПР. Г-ЖА ГОРДАНА ЯНКУЛОСКА
МИНИСТЪР НА ВЪТРЕШНИТЕ
РАБОТИ НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЯ
Гюешево, 21 февруари 2011 г.
Уважаеми господине,
От името на Министерството на вътрешните
работи на Република Македония имам честта да
потвърдя получаването на писмото Ви от 21 февруари 2011 г. относно Протокола между Министерството на вътрешните работи на Република
Македония и Министерството на вътрешните
работи на Република България за прилагането
на Споразумението за реадмисия между Македония и Европейската комисия (публикувано в
„Службен вестник“ на Република Македония,
брой 141/22.11.2007 г.), заедно с приложения текст
на споменатия Протокол.
С настоящото заявявам, че Министерството
на вътрешните работи на Република Македония
е съгласно с разпоредбите на приложения текст
на Протокола за прилагане между Министерството на вътрешните работи на Република
Македония и Министерството на вътрешните
работи на Република България, заедно с приложенията към него, и приема това писмо и
Вашето писмо заедно да заместят подписването
на споменатия Протокол.
Моля приемете, уважаеми господине, уверенията ми в най-дълбока почит.
Гордана Янкулоска
Н. ПР. Г-Н ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪРПРЕДСЕДАТЕЛ И МИНИСТЪР
НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
9657
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
ЗАПОВЕД № РД-09-1164
от 25 септември 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 3, т. 2 от Закона за
прилагане на Общите организации на пазарите
на земеделски продукти на Европейския съюз
(ЗПООПЗПЕС) и чл. 33, ал. 1 от Наредба № 16 от
2007 г. за подготовка и представяне на искания до
Европейската комисия относно земеделските продукти и храни със защитени географски означения
и традиционно специфичен характер, за контрол
за съответствие с продуктовата спецификация и
поддържане на бази данни на производителите и
контролиращите лица (ДВ, бр. 79 от 2007 г.), решение на Постоянната междуведомствена консултативна комисия по географски означения и храни с
традиционно специфичен характер от 19.09.2012 г.
и доклад на заместник-министъра на земеделието
и храните рег. № 93-99-53 от 25.09.2012 г. нареждам:
І. Разрешавам на „Кю Чертификациони“ –
ООД – Ита ли я, Вила Пари д ж ини, местност
Башано, 53035 Монтериджони (Сиена) – офис в
Република България – Пловдив, ул. Леонардо да
Винчи 42а, да упражнява дейност като контролиращо лице по смисъла на чл. 11 от Регламент (ЕО)
№ 510/2006 на Съвета от 20 март 2006 г. относно
закрилата на географски указания и наименования
за произход на земеделски и хранителни продукти
в съответствие с чл. 18, ал. 1 ЗПООПЗПЕС за
осъществяване на контрол за съответствие със
спецификацията на защитено географско указание
ЗГУ „Българско розово масло“.
ІІ. Заповедта да се изпрати в 10-дневен срок
на заявителя и всички заинтересовани лица.
ІІІ. Заповедта да се публикува на интернет
страницата на МЗХ в 10-дневен срок.
Заповедта да се доведе до знанието на съответните длъжностни лица за сведение и изпълнение.
За министър:
Цв. Димитров
9743
ЗАПОВЕД № РД-47-5
от 1 октомври 2012 г.
На основание чл. 17, ал. 8 ЗСПЗЗ във връзка
с одобрен протокол по чл. 26, ал. 11 ППЗСПЗЗ
от директора на Областна дирекция „Земеделие“ – гр. Перник, и Заповед № РД-09-478 от
1.06.2010 г. на министъра на земеделието и храните
за упълномощаване на зам.-министъра на земеделието и храните Светлана Боянова нареждам:
Да се преработи частично влезлият в сила
план за земеразделяне и/или одобрената карта на
имотите в съществуващи (възстановими) стари
реални граници (картата на възстановената собственост) за землището на с. Слаковци, община
Брезник, област Перник, за имоти с № 040034,
040035, 040046, 040037, 040038, 040039, 040040,

040031, 040030, 040029, 040028, 040047, 040012,
040048, 040049, 040050, 040051, 040052 и 040053 с
площ за преработка 7,948 дка.
Заповедта да се доведе до знанието на директора
на Областна дирекция „Земеделие“ – гр. Перник,
и началника на Общинската служба по земеделие – гр. Брезник, за сведение и изпълнение.
Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на главния директор на Главна дирекция
„Земеделие и поземлени отношения“.
Заповедта подлежи на обжалване по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.
За министър:
С. Боянова
9791

МИНИСТЕРСТВО
НА ОБРАЗОВАНИЕТО,
МЛАДЕЖТА И НАУКАТА
ЗАПОВЕД № РД-14-161
от 5 октомври 2012 г.
На основание чл. 25, ал. 4 ЗА и чл. 18, ал. 2,
т. 2 ППЗНП във връзка с чл. 18, ал. 1, т. 2 от
Наредба № 7 от 2001 г. за откриване, преобразуване, промени и закриване на частни детски
градини и училища и протокол от 19.09.2012 г.
на експертната комисия, определена със Заповед № РД-09-3 от 4.01.2011 г., изменена със
Заповед № РД-09-1624 от 8.11.2011 г., отказвам
на Стоянка Иванова Илиева да открие Частен
професионален колеж „Света София“ – София,
поради следните мотиви:
Кандидатът не е представил изискваните документи в съответствие с нормативната уредба в
системата на народната просвета, както следва:
I. Молба на кандидата съгласно разпоредбите
на чл. 3 от Наредба № 7 от 2001 г. за откриване,
преобразуване, промяна и закриване на частни
детски градини и училища.
II. Не е представен разчет за ползване на материалната база за срока на договора съгласно
чл. 3, т. 3 от наредбата.
III. Документи за материално-техническата
база съгласно чл. 9, ал. 1, т. 2 от Наредба № 7 от
2001 г. (доп., ДВ, бр. 82 от 2007 г.) за откриване,
преобразуване, промяна и закриване на частни
детски градини и училища:
1. Не е представен договор за наем или акт
за собственост.
2. Не е представен проект на материалната
база с обзавеждане, отговарящ на нормативите
за проектиране.
3. Не са представени обяснителни записки по
всички части (архитектура, конструкция, водоснабдяване и канализация, електроснабдяване и
отопление и вентилация) съгласно чл. 9, ал. 1,
т. 3 от наредбата.
4. Не е представен Сертификат за съответствие
с правилата и нормите за пожарна безопасност,
издаден от органите на Национална служба
„Пожарна безопасност и защита на населението“
съгласно чл. 9, ал. 1, т. 5 от наредбата.
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5. Не е представен договор за медицинско
обслужване съгласно Наредба № 3 от 2000 г. на
МЗ. Не е представен документ, удостоверяващ
завършено образование на медицинско лице,
съгласно чл. 10 от Наредба № 7 от 2001 г. за
откриване, преобразуване, промяна и закриване
на частни детски градини и училища.
6. Не е представено разрешение за ползване,
издадено от съответния компетентен орган.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен срок
пред Върховния административен съд.
Министър:
С. Игнатов
9697
ЗАПОВЕД № РД-14-162
от 5 октомври 2012 г.
На основание чл. 10, ал. 6 и чл. 14, ал. 2, т. 2
ППЗНП след подписване на приемателно-предавателен протокол за прехвърляне на натурални
и стойностни показатели на Професионална
гимназия по механизация на селското стопанство
и електроника „Никола Й. Вапцаров“ – гр. Средец, чрез бюджета на община Средец, подписан
от министъра на земеделието и храните и от
кмета на община Средец, писмо с изх. № 08-001131 от 9.08.2012 г. от министъра на финансите
за извършване на корекции по бюджетите на
Министерството на земеделието и храните и
на община Средец за 2012 г. и становище на
експертната комисия, назначена със Заповед
№ РД-09-448 от 20.04.2010 г., изменена и допълнена със Заповед № РД-09-1501 от 19.10.2011 г.
на м и н ис т ъра на образова н иет о, м ла деж та
и науката, считано от 1.06.2012 г. определям
Професионална гимназия по механизация на
селското стопанство и електроника „Никола Й.
Вапцаров“ – гр. Средец, община Средец, област
Бургас, със статут на общинско училище по
смисъла на чл. 10, ал. 4 ЗНП.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Върховния административен съд.
Министър:
С. Игнатов
9688
ЗАПОВЕД № РД-14-163
от 5 октомври 2012 г.
На основание чл. 10, ал. 6 и чл. 14, ал. 2, т. 2
ППЗНП след подписване на приемателно-предавателен протокол за прехвърляне на натурални
и стойностни показатели на Професионална
гимназия по селско стопанство и туризъм „Алеко
Константинов“ – Банско, чрез бюджета на община
Банско, подписан от министъра на земеделието
и храните и от кмета на община Банско, писмо
с изх. № 08-00-1155 от 17.08.2012 г. от министъра
на финансите за извършване на корекции по
бюджетите на Министерството на земеделието и
храните и на община Банско за 2012 г. и становище
на експертната комисия, назначена със Заповед
№ РД-09-448 от 20.04.2010 г., изменена и допълнена със Заповед № РД-09-1501 от 19.10.2011 г. на
министъра на образованието, младежта и науката,
считано от 1.07.2012 г. определям Професионална
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гимназия по селско стопанство и туризъм „Алеко
Константинов“ – Банско, област Благоевград,
със статут на общинско училище по смисъла на
чл. 10, ал. 4 ЗНП.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Върховния административен съд.
Министър:
С. Игнатов
9689
ЗАПОВЕД № РД-14-164
от 5 октомври 2012 г.
На основание чл. 10, ал. 6 и чл. 14, ал. 2,
т. 2 ППЗНП след подписване на приемателно-предавателен протокол за прехвърляне на
натурални и стойностни показатели на Професионална лесотехническа гимназия „Никола Й.
Вапцаров“ – Банско, чрез бюджета на община
Банско, подписан от министъра на земеделието
и храните и от кмета на община Банско, писмо
с изх. № 08-00-1144 от 15.08.2012 г. от министъра
на финансите за извършване на корекции по
бюджетите на Министерството на земеделието и храните и на община Банско за 2012 г. и
становище на експертната комисия, назначена
със Заповед № РД-09-448 от 20.04.2010 г., изменена и допълнена със Заповед № РД-09-1501 от
19.10.2011 г. на министъра на образованието,
младежта и науката, считано от 1.07.2012 г. определям Професионална лесотехническа гимназия „Никола Й. Вапцаров“ – гр. Банско, област
Благоевград, със статут на общинско училище
по смисъла на чл. 10, ал. 4 ЗНП.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Върховния административен съд.
Министър:
С. Игнатов
9690
ЗАПОВЕД № РД-14-165
от 5 октомври 2012 г.
На основание чл. 25, ал. 4 ЗА във връзка
с чл. 12, ал. 2 и 8 ППЗНП, като взех предвид
становището на експертната комисия, назначена със Заповед № РД-09-448 от 20.04.2010 г.,
изменена и допълнена със Заповед № РД-09-1501
от 19.10.2011 г. на министъра на образованието,
младежта и науката, отказвам преобразуване
на НУ „Яне Сандански“ – с. Жижево, и СОУ
„Христо Смирненски“ – с. Кочан, в СОУ „Христо
Смирненски“ – с. Кочан, община Сатовча, област
Благоевград, поради следното:
1. Предложението по чл. 12, ал. 2 ППЗНП, постъпило в Министерството на образованието, младежта и науката с вх. № 1002-1291 от 3.08.2012 г.,
е подписано вместо кмета на община Сатовча,
без да е приложена заповед за упълномощаване.
2. Предложението не съответства на изискванията на чл. 12, ал. 3, т. 7 ППЗНП, съгласно
който следва да бъде представен сертификат за
съответствие с правилата и нормите за пожарна
безопасност.
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3. Регионалният инспекторат по образованието – Благоевград, е представил становище, в
което не подкрепя предложението, със следните
мотиви – налице е трайна тенденция за намаляване броя на учениците в НУ „Яне Сандански“ – с. Жижево, което е основание за закриване
на училището, а не за преобразуване.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Върховния административен съд.
Министър:
С. Игнатов
9691

НАЦИОНАЛЕН
СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ
ЗАПОВЕД № РД-07-342
от 15 октомври 2012 г.
На основание чл. 3, ал. 1, т. 1 и чл. 4 от Закона
за статистика на вътрешнообщностната търговия
със стоки нареждам:
I. Определям праговете за деклариране по
системата Интрастат за 2013 г., както следва:
1. За поток „Изпращания“ – 240 000 лв.
2. За поток „Пристигания“ – 240 000 лв.
II. Определям праговете за статистическа
стойност по системата Интрастат за 2013 г.,
както следва:
1. За поток „Изпращания“ – 11 000 000 лв.
2. За поток „Пристигания“ – 5 000 000 лв.
III. Определям праг за опростено деклариране
на единични сделки с ниска стойност по системата Интрастат за 2013 г. – 390 лв.
IV. Определям видовете данни, които подлежат на деклариране по системата Интрастат за
2013 г., както следва:
1. Код на стоката.
2. Страна партньор от ЕС:
а) изпращания – страна на получаване;
б) пристигани я – страна на изпращане и
страна на произход.
3. Вид на сделката.
4. Условия на доставка.
5. Вид транспорт.
6. Националност на транспортното средство.
7. Регион на:
а) произход (при изпращания);
б) потребление (при пристигания).
8. Нето тегло – килограми.
9. Количество по допълнителна мярка.
10. Фактурна стойност.
11. Статистическа стойност.
Председател:
Р. Инджова
9750

КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА
НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ
ЗАПОВЕД № 1079
от 19 септември 2012 г.
На основание чл. 8, ал. 1 и ал. 2, т. 9 от Устройствения правилник на Комисията за защита
на потребителите към министъра на икономиката,
енергетиката и туризма и на нейната администрация, решение на Комисията за защита на потреби-
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телите, протокол № 33 от заседание, проведено на
11.09.2012 г., чл. 92, ал. 1, 2 и 5 във връзка с чл. 87,
чл. 88, ал. 1, т. 2 и чл. 99 от Закона за защита на
потребителите, Наредбата за условията и реда за
изтегляне от пазара, изземване от потребителите и унищожаване на опасни стоки и за реда за
обезщетяване на потребителите в случаите на
изземване на опасни стоки, чл. 73 АПК, протокол
№ 6793 и експертно мнение от 25.07.2012 г., издадени
от ИЦ „Алми тест“, София, удостоверяващи, че
детски гумени чехли със завързана панделка на
сини точки в горната част, изписан размер и код
на подметката XY – 583 и надпис на вътрешната
част на чехъла – LIXIANG, made in CHINA, не
отговарят на изпитванията за безопасност, тъй
като съдържат дибутилфталат DBT в количество
29,48 %, което надвишава многократно разрешеното – 0,1 %, и протокол от изпитване № 6794 и
експертно мнение от 25.07.2012 г., издадени от ИЦ
„Алми тест“, София, удостоверяващи, че детски
гумени чехли с изобразено лице на момиче под
прозрачна гума на ходилото, с изписан размер
на външната част и номер 0788, не отговарят на
изпитванията за безопасност, тъй като съдържат
дибутилфталат DBT в количество 32,28 %, което
надвишава многократно разрешеното – 0,1 %,
поради което стоките не отговарят на Регламент
(ЕО) № 1907/2006 REACH, тъй като фталатите
DEHP, DBP и BBP са забранени в концентрации,
по-високи от 0,1 тегл. % във всички детски играчки и продукти, грижа за детето и съществува
опасност от химически риск, нареждам:
1. Забранявам вноса, износа, възмездното или
безвъзмездното пускане на пазара на следните
стоки, представляващи сериозен риск и опасност
за здравето на потребителите:
– детски гумени чехли със завързана панделка
на сини точки в горната част, изписан размер и
код на подметката XY – 583 и надпис на вътрешната част на чехъла – LIXIANG, made in CHINA;
– детски гумени чехли с изобразено лице
на момиче под прозрачна гума на ходилото, с
изписан размер на външната част и номер 0788.
2. Вносителите и дистрибуторите да организират незабавното и ефективно изтегляне от пазара
и изземването от потребителите на описаните
в заповедта стоки по реда, при условията и в
сроковете, визирани в Наредбата за условията
и реда за изтегляне от пазара, изземване от
потребителите и унищожаване на опасни стоки
и за реда за обезщетяване на потребителите в
случаите на изземване на опасни стоки, и да
отправят предупреждения към потребителите за
рисковете, които стоките съдържат.
3. На основание чл. 74 във връзка с чл. 60,
ал. 1 АПК допускам предварително изпълнение
на заповедта с цел да не се допусне увреждане
на здравето на потребителите.
4. Разходите по складиране, транспорт, изтегляне от пазара, изземването от потребителите и
тяхното обезщетяване са за сметка на производителите, вносителите и дистрибуторите.
Заповедта може да се обжалва чрез председателя на Комисията за защита на потребителите
в 14-дневен срок от съобщаването є по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.
Председател:
В. Златев
9733
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ОБЩИНА БЕЛЕНЕ

ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД

РЕШЕНИЕ № 95
от 2 октомври 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Белене, реши:
Одобрява ПУП – ПП на техническата инфраструктура за обект: „Реконструкция и рехабилитация на път РVN 2122/ІІІ-304, Бацова махала – Новачене/, Санадиново – граница общини
(Никопол – Белене), Петокладенци – граница
общини (Белене – Левски) – Стежерово/ІІІ-3002/;
подобект: „Участък от с. Петокладенци – граница
общини (Белене – Левски) – Стежерово/път ІІІ3002/ от км 9+309,10 до км 12+360“.
Проектът се намира в сградата на общината – стая № 12, ет. 2.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
чрез Община Белене до А дминист ративни я
съд – Плевен.
Председател:
Ст. Николов
9725

РЕШЕНИЕ № 429
от 20 септември 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка с чл. 30, ал. 3
ППЗОЗЗ и Решение № КЗЗ-12 от 8.06.2012 г. на
комисията по чл. 17, ал. 1, т. 1 ЗОЗЗ към Областна
дирекция „Земеделие“ – Хасково, Общинският
съвет – Димитровград, реши:
1. Одобрява подробен устройствен план – план
за застрояване ведно с парцеларни планове, специализирани устройствени схеми за трасета на
външни електро- и водопроводни връзки и комуникационно-транспортен план за поземлен имот с
идентификатор 21052.309.49, местност Чаллъка по
кадастралната карта на Димитровград във връзка
с процедура по преотреждане на земеделската
земя и изграждане на база за административно
и търговско обслужване – автосервиз.
2. Дава съгласие да бъде учредено право на
преминаване през общински имот с проектен
идентификатор 21052.309.46 с н.т.п. „напоителен
канал“ с площ 38 кв.м за осигуряване на пътен
достъп до имота, както и прокарването на трасетата за външно водопроводно и електрозахранване
през общински имоти, така както е показано в
графичната част на парцеларния план и регистрите към него.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ решението
подлежи на обжалване чрез Община Димитровград
пред Административния съд – Хасково.
Председател:
Ст. Димитров
9773

ОБЩИНА ВАРНА
РЕШЕНИЕ № 637-3
от 19 септември 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 ЗМСМА
във връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ по предложение
на кмета на община Варна вх. № ЗАО12352 от
17.07.2012 г. Общинският съвет – гр. Варна, реши:
Одобря ва под робен ус т ройс т вен п ла н
(ПУП) – парцеларен план (ПП) за обект: „Водоснабдяване на група имоти в местност Орехчето,
землище с. Звездица, община Варна“.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез
Община Варна до Административния съд – Варна.
Председател:
Н. Апостолов
9670

ОБЩИНА ГУРКОВО
РЕШЕНИЕ № 177
от 27 септември 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Гурково, реши:
О д о б р я в а П У П (п од р о б е н ус т р о й с т в е н
план) – ПЗ (план за застрояване) за ПИ (поземлен имот) с идентификатор 18157.60.1 по КК на
гр. Гурково за изграждане на обект: „Складиране
и обработка на дървесина“.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Гурково до Административния съд – Стара Загора.
Председател:
Ив. Дончева-Славова
9761

ОБЩИНА ДОЛНА БАНЯ
РЕШЕНИЕ № 101
от 12 октомври 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ, Решение № 18 по т. 2 от протокол № 5 от 11.10.2012 г. на ОЕСУТ – Долна баня,
във връзка с чл. 27, ал. 5 ЗМСМА Общинският
съвет – гр. Долна баня, реши:
Одобрява проект на ПУП – ПП на водопровод
и обслужващ път към ПСОВ – Долна баня.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Долна баня пред Административния съд – София
област.
Председател:
Л. Драганова
9676
РЕШЕНИЕ № 102
от 12 октомври 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ, Решение № 17 по т. 1 от протокол № 5 от 11.10.2012 г. на ОЕСУТ – Долна баня,
във връзка с чл. 27, ал. 5 ЗМСМА Общинският
съвет – гр. Долна баня, реши:
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Одобрява проект на ПУП – ПП за довеждащ колектор и електрозахранващ кабел за
ПСОВ – Долна баня.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Долна баня пред Административния съд – София
област.

ВЕСТНИК

БРОЙ 82

ОБЩИНА ПЕТРИЧ
РЕШЕНИЕ № 252
от 20 септември 2012 г.

На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският
съвет – гр. Казанлък, реши:
1. Одобрява план за застрояване на поземлен
имот № 010011 в местност Карашлъка, землище с. Бузовград, ЕКАТТЕ 06848, при граници
и съседи: имот № 010010 – частна нива, имот
№ 000057 – напоителен канал на Община Казанлък, и имот № 01012 – частна нива, за промяна
предназначението на земята: „за производствена
и складова дейност – производство на PVC и
алуминиева дограма“.
2. Одобрява схеми за ел. и В и К захранване
и транспортен достъп до имот № 010011, намиращ се в местност Карашлъка в землището на
с. Бузовград, община Казанлък.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Пет
рич, реши:
1. Одобрява ПУП – парцеларен план за трасе
на напорен водопровод до имот 008011, м. Бръцко
поле, землище с. Коларово, с трасе и сервитути
към него, предвидени да преминат в земеделски
поземлени имоти в масиви по КВС, като подробно
описание на имотите и сервитутите е приложено
в табличен вид, неразделна част към ПУП – ПП,
както следва: № 000009, 000010, 000521, землище
с. Коларово.
2. Одобрява ПУП – парцеларен план за трасе
на ел. провод към МВЕЦ в имот 008011, м. Бръцко
поле, землище с. Коларово, с трасе и сервитути
към него, предвидени да преминат в земеделски
поземлени имоти в масиви по КВС, като подробно
описание на имотите и сервитутите е приложено
в табличен вид, неразделна част към ПУП – ПП,
както следва: имоти № 000024, 000026, 000188,
004010, землище с. Първомай, и имот 000521,
землище с. Коларово.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване от заинтересуваните лица чрез Община Петрич пред Административния съд – Благоевград.

Председател:
Н. Златанов

Председател:
Д. Танев

Председател:
Л. Драганова
9677

ОБЩИНА КАЗАНЛЪК
РЕШЕНИЕ № 294
от 28 юни 2012 г.

9671

9726

ОБЩИНА НИКОПОЛ

ОБЩИНА ПЛОВДИВ

РЕШЕНИЕ № 144
от 26 юни 2012 г.

ЗАПОВЕД № 12ОА2464
от 9 октомври 2012 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Никопол, реши:
1. Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за дренажна система на обект:
„Укрепване свлачище гр. Никопол, ул. Шипка,
извън границите на урбанизирана територия“ в
землището на гр. Никопол.
2. Разпорежда предварително изпълнение на
одобрения ПУП – ПП по т. 1.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ решението
подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Община
Никопол пред Административния съд – Плевен.
Допуснатото разпореждане за предварително
изпълнение на основание чл. 60 АПК подлежи
на обжалване в тридневен срок чрез Община
Никопол пред Административния съд – Плевен.

На основание чл. 44, ал. 1, т. 13 и ал. 2 ЗМСМА,
чл. 62, ал. 1 АПК и решение, взето с протокол
№ 39, т. 3, от 5.10.2012 г., допускам поправка на
явна фактическа грешка в Заповед № 12ОА2295
от 17.09.2012 г. на кмета на община Пловдив (ДВ,
бр. 78 от 2012 г.), като частта:
„Заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен
срок от съобщаването є чрез район „Западен“
при Община Пловдив пред Административния
съд – Пловдив“ да се чете:
„Заповедта може да бъде обжалвана в 30-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
чрез район „Западен“ при Община Пловдив пред
Административния съд – Пловдив“.
Тази заповед е неразделна част от Заповед
№ 12ОА2295 от 17.09.2012 г. на кмета на община
Пловдив.

Председател:
М. Сакаджиев

Кмет:
И. Тотев

9721

9722

БРОЙ 82

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 8 7

ОБЩИНА „РОДОПИ“ –
ОБЛАСТ ПЛОВДИВ

РЕШЕНИЕ № 261
от 5 октомври 2012 г.

РЕШЕНИЕ № 254
от 5 октомври 2012 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ и Решение
№ 1, протокол № 7 от 11.06.2012 г. на ЕСУТ при
Община „Родопи“ Общинският съвет „Родопи“ – Пловдив, реши:
Одобрява ПУП – ПРЗ и ПП за имот № 002235,
местност Тировете, землище с. Белащица, представляващ земеделска земя, за процедура по
промяна на предназначението съобразно изискванията на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ, като:
– образува се УПИ 002235 – производствени
и складови дейности (за търговия и склад за
строителни материали); за разширение на полски пътища по червени, сини линии, надписи
със син цвят;
– определя се начин на застрояване на сгради
с Н до 15 м, свободно разположени в зона по
ограничителна линия на застрояване, показана
с плътен червен пунктир, котировки с черно и
корекции със зелено;
– определя се устройствена зона „Смф“ и
градоустройствени показатели с корекции със
зелено в матрицата за Кинт;
– трасе за външно електроснабдяване и водоснабдяване със собствен водоизточник.
Заинтересуваните лица могат да обжалват
решението в 30-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ пред Административния
съд – Пловдив, чрез кмета на община „Родопи“.
Председател:
Г. Ташев
9806

На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ и Решение
№ 6, протокол № 4 от 26.03.2012 г. на ЕСУТ при
Община „Родопи“ Общинският съвет „Родопи“ – Пловдив, реши:
Одобрява ПУП – ПРЗ и ПП на имот № 002858,
местност Блато, землище с. Дедово, представляващ земеделска земя, за процедура по промяна
на предназначението съобразно изискванията на
ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ, като:
– образува се УПИ 002858 – жилищно строителство, право на преминаване, за разширение
на полски път по червени, сини линии, надписи
със син цвят;
– определя се начин на застрояване на сгради
с Н до 10 м, свободно разположени в зона по
ограничителна линия на застрояване, показана
с плътен червен пунктир, котировки с черно;
– определя се устройствена зона „Жм“;
– трасета за външно електроснабдяване и
водоснабдяване.
Заинтересуваните лица могат да обжалват
решението в 30-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ пред Административния
съд – Пловдив, чрез кмета на община „Родопи“.

РЕШЕНИЕ № 258
от 5 октомври 2012 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ и Решение
№ 3, протокол № 7 от 11.06.2012 г. на ЕСУТ при
Община „Родопи“ Общинският съвет „Родопи“ – Пловдив, реши:
Одобрява ПУП – ПРЗ и ПП за имоти № 43.196
и № 43.197, местност Захаридево, землище с. Марково, представляващи земеделска земя, за процедура по промяна на предназначението съобразно
изискванията на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ, като:
– образува се УПИ 43.196, 43.197 – жилищно
застрояване, за разширение на полски път по
червени, сини линии, надписи със син цвят;
– определя се начин на застрояване на сгради
с Н до 10 м, свободно разположени в зона по
ограничителна линия на застрояване, показана
с плътен червен пунктир, котировки с черно;
– определя се устройствена зона „Жм“;
– трасе за външно електроснабдяване и водоснабдяване със собствен водоизточник.
Заинтересуваните лица могат да обжалват
решението в 30-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ пред Административния
съд – Пловдив, чрез кмета на община „Родопи“.
Председател:
Г. Ташев
9807

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1, чл. 134, ал. 1, т. 1 и 2,
чл. 110, ал. 1, т. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Созопол, реши:
Одобрява подробен устройствен план – план за
регулация и застрояване и приетите към него схеми
по части: геодезия, инженерна геология, пътна,
електро и ВиК, за промяна предназначението на
земеделска земя, представляваща поземлен имот
№ 000986, местност Край село – Юг, землище
с. Индже войвода, извън границите на населени
места, за изграждане на Локална пречиствателна
станция за отпадъчни води. С внесения проект за
ПУП се обособява един нов урегулиран поземлен
имот с номер I-986, с площ 2450 м 2 , местност
Край село – Юг, землище с. Индже войвода, за
изграждане на ЛПСОВ (Локална пречиствателна станция за отпадъчни води) при плътност на
застрояване 50 %, Н макс.=10 м, Кинт.=0,5, мин.
озеленена площ 40 %, като 1/2 от нея да е отредена за дървесна растителност.
С Решение № 1067 от протокол № 48 от
23.12.2010 г. на основание чл. 21, ал. 1, т. 8,
т. 12 и 23 ЗМСМА, чл. 8 ЗОС във връзка с § 5,
т. 73 ДРЗИДЗУТ обявява проекти за обекти от
първостепенно значение за Община Созопол,
за землище с. Индже войвода: изграждане на

Председател:
Г. Ташев
9808

ОБЩИНА СОЗОПОЛ
РЕШЕНИЕ № 292
от 21 септември 2012 г.

С Т Р. 8 8

ДЪРЖАВЕН

Локална пречиствателна станция за отпадъчни
води „ЛПСОВ – Индже войвода“, в т. ч. и външни ВиК връзки.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
чрез Община Созопол до Административния
съд – Бургас.
Председател:
К. Германова
9715
РЕШЕНИЕ № 293
от 21 септември 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1, чл. 134, ал. 1, т. 1 и 2,
чл. 110, ал. 1, т. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Созопол, реши:
Одобрява подробен устройствен план – план
за регулация и застрояване и приетите към него
схеми по части: геодезия, инженерна геология,
пътна, електро и ВиК, за промяна предназначението на земеделска земя, представляваща поземлен имот № 000785, землище с. Габър, извън
границите на населени места, за изграждане на
Локална пречиствателна станция за отпадъчни
води. С внесения проект за ПУП се обособява
един нов урегулиран поземлен имот с номер I-785,
с площ 1810 м 2 , землище с. Габър, за изграждане
на ЛПСОВ (Локална пречиствателна станция за
отпадъчни води) при плътност на застрояване
50 %, Н макс.=10 м, Кинт.=0,5, мин. озеленена
площ 40 %, като 1/2 от нея да е отредена за
дървесна растителност.
С Решение № 1067 от протокол № 48 от
23.12.2010 г. на основание чл. 21, ал. 1, т. 8, т. 12
и 23 ЗМСМА, чл. 8 ЗОС във връзка с § 5, т. 73
ДРЗИДЗУТ обявява проекти за обекти от първо
степенно значение за Община Созопол, за землище
с. Габър: изграждане на Локална пречиствателна
станция за отпадъчни води „ЛПСОВ – Габър“, в
т. ч. и външни ВиК връзки.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
чрез Община Созопол до Административния
съд – Бургас.
Председател:
К. Германова
9716

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
НА ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА
ЗАПОВЕД № РД-09-488
от 11 октомври 2012 г.
На основание чл. 129, ал. 3 ЗУТ, протокол
№ 1 от 1.02.2012 г. на Областния експертен съвет по устройство на територията и заявление с
вх. № 70-00-1728 от 12.01.2012 г. от упълномощен
представител на Министерството на отбраната одобрявам проект за подробен устройствен
план – парцеларен план за обек т „Оптична
кабелна линия 122-124, свързваща обект № 122,
гр. Стара Загора, община Стара Загора, с обект
№ 124 в землището на с. Свобода, община Чир-

ВЕСТНИК
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пан“ с възложител Министерството на отбраната,
Институт по отбраната, София. Обектът е трета
категория съгласно ЗУТ и Наредба № 1 от 2003 г.
на Министерството на регионалното развитие и
благоустройството за номенклатурата на видовете строежи.
Трасето е разположено в имоти, които са
общинска и държавна собственост. В землището на Стара Загора и гр. Стара Загора кабелът минава по улици – общинска собственост,
местен път на община Стара Загора, имот
№ 68850.502.254 – частна общинска собственост,
с начин на трайно ползване за комплексно
застрояване и път от републиканската пътна
мрежа – имот № 68850.222.730 по кадастралната
карта и кадастралните регистри. В с. Богомилово
по улици – общинска собственост, в землището
на с. Богомилово през полски пътища и път II
клас, продължава в землищата на с. Малка Верея
и с. Кирилово през път II клас. В с. Ракитница
върви по улици – общинска собственост, продължава в землището на селото по пътища III
клас, които са общинска и държавна собственост.
В община Чирпан оптичният кабел се движи
в землищата на с. Яворово, с. Малко Тръново,
с. Винарово по пътища от републиканската пътна
мрежа, продължава в землището на с. Свобода
по пътищата публична общинска собственост.
П У П – П П е с ъгласу ва н о т Общ и нск и я
с ъве т – г р. С тара За г ора, и о т Общ и нск и я
съвет – гр. Чирпан. С Разрешение № 1053 от
8.12.2011 г. МРРБ, Агенция „Пътна инфраструктура“, София, е разрешила специално ползване
на пътища. За преминаване на р. Сазлийка чрез
хоризонтален сондаж в землището на с. Ракитница е издадено разрешително за ползване на
повърхностен воден обект. Проектът е съгласуван с Басейнова дирекция за управление на
водите в Източнобеломорски район – Пловдив,
с Министерството на околната среда и водите
с писмо изх. № ОВОС-1504 от 6.07.2010 г. и с
Министерството на културата.
С Решение № КЗЗ-17 от 22.08.2012 г. на Комисията за земеделските земи при МЗХ е утвърдено
трасе за изграждане на оптичната кабелна линия, а с писмо изх. № 00-94-1482 от 28.06.2011 г.
МТИТС, ИА „Електронни съобщителни мрежи и
информационни системи“, София, е дало съгласие
за съвместно ползване на сервитутната ивица на
ОКЛ – съществуваща оптична кабелна линия в
района на гр. Стара Загора.
След влизане в сила на подробния устройствен
план – парцеларен план за горепосочения обект,
съгласно чл. 287 от Закона за електронните съобщения възникват сервитути върху имотите,
описани подробно в регистъра на имотите, през
които преминава оптичният кабел и които граничат с него, приложен към проекта.
Заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
чрез областния управител на област Стара Загора пред Административния съд – Стара Загора.
Областен управител:
Н. Недялков
9692
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ОБЩИНА С. ГЪРМЕН,
ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД
РЕШЕНИЕ № 206
от 20 септември 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – с. Гърмен,
област Благоевград, реши:
Одобрява проект на подробен устройствен
план – парцеларен план на линейната инфраструктура, представляващ парцеларен план на
трасе за външно електрозахранване и ВиК мрежа
на ПИ № 048038, местност Голек, землище на
с. Марчево, община Гърмен, област Благоевград.
Решението може да се обжалва в 14-дневен
срок пред Административния съд – Благоевград.
Председател:
М. Адем
9796
11. – Националната агенция за приходите,
Териториална дирекция – София, отдел „Принудително изпълнение“, на основание чл. 253 ДОПК
с постановление за възлагане на недвижим имот
№ 0012/2010/000109 от 18.10.2012 г. възлага на
„Ейч Ди Медия“ – ЕООД, ЕИК по БУЛСТАТ/
ЕИК по ЗТР 2004395867, следния недвижим имот:
поземлен имот с идентификатор 68134.4331.1304 в
София, по кадастралната карта и кадастралните
регистри, одобрени със Заповед № РД-18-74 от
20.10.2009 г. на изпълнителния директор на АГКК.
Последно изменение на кадастралната карта и
кадастралните регистри, засягащо поземления
имот – няма изменение. Адрес на поземления
имот: София, район „Овча купел“, кв. Горна
баня, ул. Планиница 20. Площ: по скица 805
кв. м. Трайно предназначение на територията:
урбанизирана. Начин на трайно ползване: ниско
застрояване (до 10 м). Съседи: 68134.4331.1303,
68134.4331.1310, 68134.4331.1309, 68134.4331.1305,
68134.4331.1314, 68134.4331.2507 – дворно място в
София, район „Овча купел“, кв. Горна баня, ул.
Планиница 20, цялото с площ 707 кв. м по нотариален акт, а по кадастрална карта с площ 805
кв. м, съставляващо урегулиран поземлен имот
XII-4 от кв. 13 по плана на София, намиращ се
в София, кв. Горна баня, ул. Планиница 20.
9734
52. – Националната агенция за приходите,
Териториална дирекция – София, офис Перник,
на основание чл. 239, ал. 2 ДОПК с Постановление № 0652/2011/000127 от 16.10.2012 г. възлага
на „Румасия – 2005“ – ЕООД, ЕИК по БУЛСТАТ
113580700, със седалище гр. Трън, област Перник,
ул. Тенеси 1, представлявано от Асен Руменов
Асенов, следните недвижими имоти: сгради в
гр. Трън, ЕКНМ 73273, община Трън, област Перник, с отстъпено право на строеж върху общинска
земя, при граници на имота: от изток – път, от
запад – път и горски разсадник, от север – път
и ливади, и от юг – горски разсадник, за сумата
33 400 лв. Собствеността преминава у купувача
от датата на постановлението, което подлежи на
вписване от съдията по вписванията по местонахождението на имота.
9789
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105. – Столичната община на основание
чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект
за подробен устройствен план – изменение на план
за улична регулация между кв. 19а и 13а и план
за регулация и застрояване за УПИ ХХVI-3357,
от кв. 19а, м. Бистрица. Проектът е изложен в
район „Панчарево“. На основание чл. 128, ал. 5
ЗУТ заинтересованите лица могат да направят
писмени възражения и искания по проекта до
главния архитект на Столичната община чрез
район „Панчарево“. Проектът за подробен устройствен план подлежи на обществено обсъждане
по реда на чл. 121, ал. 1 ЗУТ преди внасянето
му в Общинския експертен съвет по устройство
на територията.
9778
106. – Столичната община на основание
чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен
проект за подробен устройствен план – план за
регулация и застрояване на м. Надежда 2а и 2б
в граници: ул. Христо Силянов, ул. Генерал Никола Жеков, ул. Република и бул. Ломско шосе.
Собствениците на поземлени имоти, включени
в съсобствени урегулирани поземлени имоти, да
представят договори по реда на чл. 15, ал. 3 и 5
ЗУТ. При непредставяне на такива съсобствените
урегулирани поземлени имоти следва да бъдат
изключени от плана за регулация. Проектът
е изложен в район „Надежда“. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересованите лица могат
да направят писмени възражения по проекта в
едномесечен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“ чрез район „Надежда“ – Столична община.
9779
107. – Столичната община на основание
чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен
проект за подробен устройствен план – план за
регулация и застрояване на м. Надежда 1а и 1б
в граници: ул. Хан Кубрат, ул. Христо Силянов и
бул. Ломско шосе. Собствениците на поземлени
имоти, включени в съсобствени урегулирани
поземлени имоти, да представят договори по
реда на чл. 15, ал. 3 и 5 ЗУТ. При непредставяне
на такива съсобствените урегулирани поземлени
имоти следва да бъдат изключени от плана за
регулация. Проектът е изложен в район „Надежда“.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересованите
лица могат да направят писмени възражения по
проекта в едномесечен срок от обнародването на
обявлението в „Държавен вестник“ чрез район
„Надежда“ – Столична община.
9780
603. – Общ и на Беркови ца на основа н ие
чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект
на подробен устройствен план за регулация и застрояване на поземлен имот № 017038 в м. Герена,
землище с. Бързия, с преотреждане за къмпинг
за каравани и бунгала. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат
да се запознаят с проекта в кметство – с. Бързия,
и да направят писмени възражения, предложения
и искания по него.
9817
48. – 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
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имоти в зони по § 4 ПЗРЗСПЗЗ с протокол № 5
от 17.08.2012 г., както следва: 1. за промяна на
регистъра към ПНИ за НПИ № 142.128 и 142.129 по
плана на с.о. Лозницата, землище гр. Българово,
община Бургас; 2. за НПИ № 501.728 по плана
на с.о. Острица 2, землище кв. Банево, гр. Бургас; 3. за НПИ № 506.90 в с.о. Батака, землище
с. Твърдица, община Бургас; 4. за промяна на
регистъра към ПНИ, НПИ № 144.23 в с.о. Пръстница, землище гр. Българово, община Бургас; 5.
промяна на ПНИ за имот № 117.491, № 117.748,
№ 117.515, № 117.749 и № 117.806, м. Брястите, землище Меден рудник, община Бургас; 6. за НПИ
№ 167.1206 в с.о. Каптажа, землище с. Изворище,
община Бургас; 7. за НПИ имот № 501.206 и имот
№ 501.219 за с.о. Острица 2, землище кв. Банево;
8. за НПИ № 503.938 в с.о. Острица 1, землище
кв. Банево, община Бургас; 9. за НПИ № 119.320 в
м. Изворите, землище кв. Меден рудник, 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.
9819
104. – Община Велико Търново на основание
чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че във връзка с чл. 109,
ал. 1, т. 3, чл. 110, ал. 1, т. 5 ЗУТ са изработени
подробни устройствени планове – парцеларни
планове (ПП) за елементите на техническата инфраструктура – външни канализационни връзки
за обект: „Интегриран проект за водния цикъл на
гр. Велико Търново – реконструкция на ПСОВ,
реконструкция на канализационна и водопроводна
мрежа“, в съответствие с изготвените технически
проекти по част ВиК и направените предварителни проучвания на съществуващите трасета и
проводи за териториите, които се намират извън
регулацията на населеното място, преминаващи
през имоти – общинска собственост, както следва:
Участък № 1 – колектор „Западна промишлена
зона“ в землището на гр. Велико Търново – ПИ
10447.25.22 и ПИ – 10447.25.23; Участък № 2 – колек т ор „Боя д ж и йск и чеш м и“ в зем л и ще т о
на гр. Велико Търново – ПИ 10447.25.19, ПИ
10447.25.23, ПИ 10447.26.16 и ПИ 10447.26.17; Участък № 3 – колектор „Дълга лъка“ в землището
на гр. Велико Търново – ПИ 10447.25.23, ПИ
10447.26.16, ПИ 10447.26.17, ПИ 10447.27.23, ПИ
10447.28.4 и ПИ 10447.162.2; Участък № 4 – колектор „Опълченска“ в землището на гр. Велико
Търново – ПИ 10447.9.20, ПИ 10447.32.91, ПИ
10447.32.95 и ПИ 10447.32.99. Подробните устройствени планове – парцеларни планове (ПП), се
намират в общинската администрация, Велико
Търново, стая 511, и могат да бъдат разгледани
от заинтересуваните лица. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат
да направят писмени възражения и предложения
до общинската администрация.
9787
9. – Община Гурково на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУ Т съобщава, че е изработен проект
за ПУП – ПП (парцеларен план) – ел. кабел
за ПИ с идентификатор 22767.207.403 по КК
на с. Паничерево за изгра ж дане на обекти:
„Производство на ел. енерги я от биомаса“;
„Оранжерия за зеленчуци (плодове)“ и „Произ-
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водство на обогатена биологична тор“, с трасе
и сервитут на ел. кабел, преминаващи през ПИ
с идентификатори 22767.190.406; 22767.193.599;
2 2 767.1 9 3.74 0 ; 2 2 767. 2 0 6 . 2 2 6 2 2 767. 2 0 6 . 3 0 9 ;
2 2 767. 2 0 6 .6 35; 2 2 767. 2 0 6 .6 39; 2 2 767. 2 0 7.6 0 6;
22767.222.1; 22767.222.64 и 22767.501.745 по КК на
с. Паничерево. Проектът се намира в стая № 5
на общинската администрация, гр. Гурково. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация – Гурково.
9762
95. – Община Кресна на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ обявява, че е изработен проект на
ПУП – ПРЗ за ПИ № 015167, м. Гарата, землище гр. Кресна, с площ 1660 дка, собственост на
ТП „Горивни и строителни материали“ с НТП
„Складов терен“, с цел преотреждането му в УПИ
№ 015167 с конкретно предназначение: „Събиране
и съхраняване на излезли от употреба акумулаторен скрап, събиране, съхраняване и разфасовка
на излезли от употреба МПС, ел. уреди и бяла
техника“, и с основно предназначение на имота:
„Склад за събиране и съхраняване на черни и
цветни метали, акумулаторен скрап, излезли от
употреба МПС, ел. уреди и бяла техника“ – предимно производствена зона „Пп“, с наемател
„Паладиа“ – ООД, със седалище и адрес на управление Благоевград, ул. Ал. Стамболийски 9. В
едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения за ПУП до общинската
администрация, гр. Кресна, на основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ.
9719
96. – Община Кресна на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ обявява, че са изработени проекти за: 1.
ПУП – ПР за УПИ I-180, кв. 32 по ПР на с. Горна
Брезница, община Кресна, с цел разделянето му
на два отделни УПИ, а именно УПИ I-180 с площ
320 кв. м и УПИ IX-180 с площ 300 кв. м, кв. 32
по ПР на с. Горна Брезница, община Кресна; 2.
ПУП – ПР (ПУР) в обхват „Улица – V клас от
второстепенната улична мрежа на с. Горна Брезница в частта є от о.т. 109 – о.т. 165 – о.т. 83 между
кв. 19 и кв. 32, касаещо само дясната половина
от о.т. 83 до о.т. 109 (посока север – юг), така че
размерът от осовата линия да се увеличи от 4 м
на 5 м, кв. 19 и кв. 32 по ПР на с. Горна Брезница,
община Кресна. В едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните
лица могат да направят писмени възражения за
ПУП до общинската администрация, гр. Кресна,
съгласно чл. 128, ал. 5 ЗУТ.
9720
333. – Общ инск ата с л у жба по земеделие – гр. Криводол, област Враца, на основание
чл. 32, ал. 1 и чл. 33 във връзка с чл. 27а, ал. 3
ППЗСПЗЗ съобщава на заявителите (или на
упълномощени от тях лица) за обезщетяване със
земеделски земи в община Криводол, област Враца,
че в срок 14 дни след обнародването в „Държавен
вестник“ ще бъде извършен въвод във владение
съгласно график по дати, землища и местности,
който ще бъде изложен в Общинската служба
по земеделие – гр. Криводол, и в кметствата на
населените места. При извършване на въвода общинската служба по земеделие изготвя протокол
съгласно чл. 32, ал. 2 ППЗСПЗЗ.
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Ракево

61933

Кочи дол, Ракевско орниче, Лиляшкото, Пековец, Ве- 30.10.2012 г.
трен, Над линията, Гергевска могила, Липненски брег,
Друма, До блока, Млаката, Липовец, Горно ливаге,
Манастира, Селището

Баурене

02912

31.10.2012 г.

Краводер

39236

Дръмката, Могилите, Потъко, Върха

29.10.2012 г.

Големо Бабино

15494

Курийте, Лъката, Ливагето, Челибийското

29.10.2012 г.

Главаци

15014

Балкана, Добравата, Ливагето, Полето, Гръстята, Кру- 29.10.2012 г.
шако, Под прогона, Ливадите

Галатин

14390

Умни дол, Крайщето, Диковите орници, Кюхови локви, 31.10.2012 г.
Пишората, Зад лозята

Градешница

17453

Бързани поляни, Старите лозя, Луканчов геран, Гради- 30.10.2012 г.
ните, Градището, Меча дупка, Орлово гнездо, Бладен,
Стоките, Клена, Генова падина, Ямите

Добруша

21734

Преки дол, Мечови ливади, Зайчовица, Страната, Мишо- 30.10.2012 г.
вото, Милчовица, Друма, Садиняко, Аянското, Билото,
Валого, Бауренски път, Бабката, Градините

Осен

54064

Чуката, Зърнов дол, Кръста

Пудрия

58788

Петрово ливаде, Крушака, Гръстята, Тръпката, Буди мир 29.10.2012 г.

Лесура

43462

Край село, Върлото, Ливагето, Геното бранище, Плача, 31.10.2012 г.
Варниците, Ливадски път, Крачолите, Расовите

31.10.2012 г.

9693
35. – Община Ловеч, дирекция „Устройство
на територията“, на основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ
съобщава, че е изработен проект на подробен
устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ), за урегулиран поземлен
имот VІ-523.509 по плана на местност Бабаковец,
землище гр. Ловеч. На основание чл. 128, ал. 5
ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването на съобщението в „Държавен вестник“ заинтересованите
лица могат да направят писмени възражения до
кмета на община Ловеч. Проектът е изложен в
сградата на Община Ловеч – стая 227.
9731
11. – Община гр. Септември, област Пазарджик, на основание чл. 28б, ал. 4 ППЗСПЗЗ
обявява, че е изготвен план на новообразуваните
имоти в цифров и графичен вид в М 1:1000 за
земеделски земи по § 4, ал. 1 ПЗРЗСПЗЗ по КВС
на землище с. Ветрен дол, община Септември, за
ПИ № 000351, м. Баталите, и ПИ с № 000458 и
000461, м. Земеделски земи по § 4. На основание
чл. 28б, ал. 5 ППЗСПЗЗ в едномесечен срок от
датата на обнародване на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат
да направят писмени искания и възражения по
плановете и придружаващата ги документация
до кмета на община Септември.
9820
8. – Община Созопол (ЕКАТТЕ 67800), област
Бургас, на основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава,
че е изработен проект за подробен устройствен
план – парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура, извън границите на
урбанизираните територии, улична регулация
на улица с осови точки 673-672-671-670-669-668-

667-666-665-46-45-44-43-42-41-575-40, осигуряваща
достъп до поземлен имот № 159 по плана на
новообразуваните имоти в зона по § 4 ЗСПЗЗ,
местност Митков мост, землище гр. Черноморец,
община Созопол, област Бургас. От габаритите
на второстепенната улица са засегнати поземлени
имоти в местност Митков мост, землище гр. Черноморец, община Созопол, с номера по плана на
новообразуваните имоти в зона по § 4: 903, 174,
140, 912, 33, 30, 26, 141, 35, 31, 161, 23, 138, 15, 9, 19,
16, 12, 124, 159, 116, и номера по КК: 81178.1.333,
81178.1.298, 81178.1.297, 81178.1.296, 81178.1.295. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация.
9717
9. – Община Созопол (ЕКАТТЕ 67800), област
Бургас, на основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава,
че е изработен проект за подробен устройствен
план – парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура, извън границите на
урбанизираните територии, улична регулация на
улица с осови точки 2-3-19-20-21-33-35-36-37-38, осигуряваща достъп до поземлен имот № 67800.50.60,
по плана на новообразуваните имоти в зона по § 4
ЗСПЗЗ, местност Куку баир, землище гр. Созопол,
област Бургас. От габаритите на второстепенната
улица са засегнати поземлени имоти в местност
Куку баир, землище гр. Созопол, с номера по
плана на новообразуваните имоти в зона по § 4:
46, 45, 48, 47, 34, 302, 300, 204, 205, 51, 53, 303,
207, 147, 65, 68, 69, 218, 60, 61, 58, 209, 145. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок
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от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация.
9718
901. – Община гр. Якоруда, област Благоевград, на основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава,
че е изработен проект на подробен устройствен
план – план за застрояване на обект: „Пречиствателна станция за отпадъчни води – с. Юруково“ в
ПИ 029014 и ПИ 029015 в землището на с. Юруково,
община Якоруда. Планът се намира в сградата на
общинската администрация – Якоруда, и всички
заинтересовани могат да се запознаят с него. 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
за подробен устройствен план до общинската
администрация – Якоруда.
9818
28. – Община с. Горна Малина, Софийска област, на основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че
са изработени проекти за ПУП – парцеларни планове за елементи на техническата инфраструктура
извън границите на урбанизираните територии:
за обекти – електрозахранване и водоснабдяване на ПИ 079163 – „За административно-битова
сграда, навеси селскостопанска техника и авт.
манеж“; ПИ 079164 – „За конюшня, административно-битова сграда и открит манеж“; ПИ
079165 – „За обслужваща сграда и открит манеж“,
м. Мандрите – Катлъка, землището на с. Осойца.
Проектите за ПУП – парцеларни планове, са
изложени за разглеждане в сградата на Община
Горна Малина, стая № 29, ет. 3. На о снование
чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересованите лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проектите до общинската администрация в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“.
9777

С ЪД И Л И Щ А
Върховният административен съд на основание
чл. 181, ал. 1 АПК съобщава, че е постъпила жалба от „ЕВН България Електроснабдяване“ – АД,
със седалище и адрес на управление Пловдив,
ул. Христо Г. Данов 37, чрез пълномощника адв.
Лора Георгиева против Методиката за компенсиране на разходите на обществения доставчик и
крайните снабдители, произтичащи от наложени
им задължения към обществото за изкупуване
на електрическа енергия по преференциални
цени от възобновяеми енергийни източници и
от високоефективно комбинирано производство
на топлинна и електрическа енергия, приета с
протоколно решение № 117 от 16.07.2012 г., по
т. 1 на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, по което е образувано адм. д.
№ 9794/2012 по описа на Върховния административен съд, четвърто отделение.
9740
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Върховният административен съд на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 АПК
съобщава, че е постъпила жалба от Георги Веселинов Дяков от с. Червенци, община Вълчи дол,
област Варна, с която се оспорва чл. 13, ал. 7,
т. 2 от Наредба № 2 от 11.02.2010 г., издадена от
министъра на земеделието и храните, за специалните изисквания за участие в одобрените схеми
за национални доплащания и за специфично
подпомагане за 2010 г. и чл. 16, ал. 6 от Наредба
№ 2 от 21.02.2011 г., издадена от министъра на
земеделието и храните, за специалните изисквания
за участие в одобрените схеми за национални
доп лащания и за специфично подпомагане за
2011 г., по което е образувано адм.д. № 12519/2012
по описа на Върховния административен съд.
9790
Административният съд – Велико Търново,
съобщава, че е постъпила жалба от Христо Димитров Кушев от с. Първомайци, ул. Пеньо Пенев
3, Стоянка Ботева Минкова от с. Първомайци, ул.
Княз Александър Батенберг 116, Пламен Йорданов
Георгиев, с. Първомайци, ул. Княз Александър
Батенберг 112, Цонка Стойчева Райкова от с. Първомайци, ул. Княз Александър Батенберг 112, и
Маргарита Тодорова Какъмъкова, с. Първомайци,
ул. Пирин 2, и като ответник по делото кмета
на община Горна Оряховица против Заповед
№ 1526 от 28.06.2012 г., за което е образувано
адм.д. № 862/2012 по описа на съда, насрочено
за 6.02.2013 г. от 9 ч. Заинтересованите лица по
смисъла на чл. 131, ал. 2 ЗУТ могат да подадат
заявление за конституиране като ответници със
съдържанието по чл. 218, ал. 2 ЗУТ в едномесечен срок считано от датата на обнародване на
обявлението в „Държавен вестник“.
9705
Административният съд – София-град, второ
отделение, 29 състав, съобщава на основание
чл. 218, ал. 2 ЗУТ, че по жалба на „Георгиев и
Сие“ – ООД, против Решение № 254 по протокол
№ 17 от 31.05.2012 г. на Столичния общински
съвет (ДВ, бр. 48 от 2012 г.) в частта му по т. 3
е образувано адм. д. № 7606/2012 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 в „Държавен вестник“ при
подадено заявление съгласно чл. 218, ал. 4 ЗУТ.
9746
Административният съд – София-град, уведомява, че по описа на съда е образувано адм.д.
№ 6464/2012 на II отделение, 23 състав, насрочено
за 12.11.2012 г. от 9 ч. по жалба на Ина Лехнер,
Емилия Стефанова Тодорова-Кръстева, Даниела Валентинова Серданова, Стефан Георгиев
Паскалев, Бистра Георгиева Петкова, Цветанка
Георгиева Разсуканова, Данаил Емилов Петрински, Маргарита Николаева Петринска, Владимир
Красимиров Динев срещу Заповед № РД-09-50-597
от 19.04.2010 г. на главния архитект на Столичната
община, с която се одобряват: 1. изменение на
плана за застрояване на м. Центъра, Зона „А“,
кв. 487, УПИ III-7 – „За обществено строителство“,
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съгласно приложен проект; 2. работен устройствен
план на м. Центъра, Зона „А“, кв. 487, УПИ
III-7 – „За обществено строителство“, съгласно
приложен проект. В едномесечен срок от деня
на обнародването на съобщението в „Държавен
вестник“ заинтересованите страни могат да се
конституират като ответници по делото чрез подаване на заявление до съда. Заинтересованите лица
имат право да се конституират като ответници в
производството пред съда в срока по ал. 1 чрез
подаване на заявления до съда със съдържанието,
определено в чл. 218, ал. 4 ЗУТ, и приложенията,
посочени в чл. 218, ал. 5 ЗУТ. Със заявлението е
недопустимо да се правят искания за отмяна на
индивидуалния административен акт, както и за
присъединяване към подадени жалби.
9747
Софийският градски съд, гражданско отделение, ІІ-В въззивен състав, призовава Ваня Лалева
Богоева с известен на съда адрес София, ж.к.
Сухата река № 23А, вх. А, ет. 8, ап. 22, сега с
неизвестен адрес, да се яви в съда на 28.11.2012 г.
в 13,30 ч. (с определена резервна дата 29.03.2013 г.
в 9,30 ч. в случай на обнародване на съобщението в ДВ след 28.10.2012 г.) като въззивник по
гр. д. № 72/2007 по описа на СГС, гражданско
отделение, ІІ-В въззивен състав, и ответник по
предявен иск по чл. 32, ал. 2 ЗС срещу решение
по гр. д. № 21576/2003 по описа на СРС, 42 състав,
образувано по искова молба от Димитър Христов
Христов и Атанас Димитров Загорски.
9800
Варненският районен съд, ХХI състав, призовава Георги Антонов Велчев, Невяна Георгиева
Антонова и Стоян Георгиев Антонов, и тримата с
адрес Варна, ул. Антон Неделчев 7, като ответници
по предявения от Киро Стоянов Петров иск за
делба по гр.д. № 5373/1988 по описа на ВРС, ХХI
състав, да се явят в РС – Варна, на 30.11.2012 г.
в 10 ч. Ответниците да посочат съдебен адрес в
страната, в противен случай делото ще се гледа
при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК (отм.).
9711
Видинският районен съд, III състав, уведомява Себастиян Атанасов Антов от гр. Несебър,
без посочен адрес в Република България, че е
ответник по гр.д. № 1053/2012 по описа на съда,
образувано по предявен от Рачо Миков Рачев и
др. иск за делба, и му указва, че в двуседмичен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
следва да се яви в гражданското деловодство на
Районния съд – Видин, пл. Бдинци 1, съдебна
палата, ет. 2, за да посочи съдебен адрес и да
получи исковата молба и приложенията към
нея, в противен случай делото ще се гледа при
условията на чл. 48, ал. 2 ГПК.
9801
Казанлъшкият районен съд призовава Хейзъл
Елизабет Караларгил Ахмед, без адресна регистрация в страната и с неизвестен адрес в Кралство
Великобритания, да се яви в съда на 20.12.2012 г.
в 9 ч. като ответница по гр. д. № 1969/2012,
заведено от Ариф Мустафа Ахмед – чл. 49 СК.
Ответницата да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на
чл. 48, ал. 2 ГПК.
9707
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Казанлъшкият районен съд, гр. колегия, 1-ви
състав, призовава Алптуг Каналъбаш с последен
адрес гр. Казанлък, ж.к. Изток, бл. 52, вх. Б,
ап. 29, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда
на 16.01.2013 г. в 9 ч. като ответник по гр. д.
№ 2392/2012, заведено от Галина Иванова Нейкова – чл. 49 СК. Ответникът да посочи съдебен
адрес, в противен случай делото ще се гледа при
условията на чл. 48, ал. 2 ГПК.
9708
Районният съд – Павликени, гр. колегия,
II състав, съобщава, че има образувано гр.д.
№ 733/2012, заведено от Никола Николов Алексиев
от с. Недан, община Павликени, против Наталия
Михайловна Кобец, гражданка на Република
Украйна, родена на 22.01.1952 г., живееща в Република Украйна, с неизвестен адрес, с правно
основание чл. 49, ал. 1 СК, която като ответница
в едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ може да подаде отговор на исковата
молба по реда на чл. 131 ГПК, и призовава същата
да се яви в съдебно заседание на 29.11.2012 г. от
9,30 ч., като я предупреждава, че при неявяване
делото ще се гледа по реда на чл. 49, ал. 2 ГПК.
9706
Сливенският районен съд съобщава на Чарлс
Бенджамин Смит, че е постъпила искова молба
срещу него от Мая Евгениева Смит с правно
основание чл. 49, ал. 1 от Семейния кодекс, по
която е образувано гр. д. № 3345/2012 по описа
на СлРС. В 2-седмичен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ на това съобщение да се яви
в СлРС (стая 118), за да получи препис от исковата
молба и приложенията. Ако не се яви в този срок
да си получи книжата по делото, съдът ще назначи
особен представител на разноски на ищеца.
9710
Шуменският районен съд уведомява Хакан
Налбант – граж данин на Република Ту рция,
роден на 21.10.1979 г., без регистрирани настоящ
и постоянен адрес в Република България, че на
основание чл. 131, ал. 1, 2, 3, чл. 132 и 133 ГПК му
изпраща препис от исковата молба и доказателствата към нея, срещу която може в едномесечен
срок от датата на обнародване на съобщението
в „Държавен вестник“ да представи писмен отговор, съдържащ: посочване на съда, номера на
делото, името и адреса на ответника, както и
на законния му представител или пълномощник;
становище по допустимостта и основателността
на иска; становище по обстоятелствата, на които
се основава искът; възраженията срещу иска и
обстоятелствата, на които те се основават; подпис
на лицето, което подава отговора. В отговора се
задължава да посочи доказателствата и конкретните обстоятелства, които ще доказва с тях, ведно
с преписи от отговора с приложенията според
броя на ищците. Към отговора следва да бъде
представено пълномощно, ако се подава от пълномощник. С писмения отговор може да предяви
насрещен иск, инцидентен установителен иск относно съществуването или несъществуването на
едно оспорено правоотношение, от които зависи
изцяло или частично изходът на делото, и да привлече помагач, като предяви срещу него обратен
иск, както и да направи възражение за местна
подсъдност. При неподаване на отговор и неявя-
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ване в съдебно заседание съобразно разпоредбите
на чл. 238 – 239 ГПК може да бъде постановено
неприсъствено решение. При неподаване на отговор в срок ще намери приложение разпоредбата
на чл. 133 ГПК, а именно: ответникът губи възможността да направи това по-късно, освен ако
пропускът се дължи на особени, непредвидени
обстоятелства. При неподаване на отговор и неявяване в съдебно заседание по искане на ищеца
може да се постанови неприсъствено решение
срещу Вас – чл. 238 – 239 ГПК. При напускане
на страната за повече от един месец е длъжен
да посочи лице в седалището на съда (съдебен
адресат), ако няма пълномощник по делото. Ако
не посочите такъв, всички съобщения се прилагат
по делото и се смятат за връчени. При отсъствие
за повече от един месец от адреса, който е съобщил по делото или на който веднъж му е връчено
съобщение, е длъжен да уведоми съда за новия
си адрес. В противен случай всички съобщения
се прилагат по делото и се смятат за връчени.
Указва на ответника, че може при необходимост
или права на това да ползва правна помощ по
чл. 94 ГПК. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при
условията на чл. 48, ал. 2 ГПК.
9709

ПОК А Н И И С ЪОБЩ ЕН И Я
43. – Управителният съвет на БЗНС на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовния ХХХVIII
конгрес на Българския земеделски народен съюз
(БЗНС) на 26.01.2013 г. в 10,30 ч. в София, ул.
Врабча 1, ет. 4, зала „Тържествена“ на „Съюзния
дом“, при следния проект за дневен ред: 1. доклад
на главния секретар на БЗНС; 2. доклад на организационния секретар на БЗНС; 3. доклад на
председателя на УС на БЗНС; 4. доклад на председателя на ВКРС; 5. доклад на председателя на ЕС
на БЗНС; 6. дискусия по докладите; 7. приемане
на изменения и допълнения на устава на БЗНС;
8. утвърждаване членовете на УС на БЗНС; 9. утвърждаване членовете на ВКРС; 10. утвърждаване
членовете на ВСС на БЗНС; 11. приема изменения
и допълнения в програмата на БЗНС; 12. приема
решения на ХХХVIII редовен конгрес на БЗНС.
9826
26. – Управителният съвет на сдружение
„Училищно настоятелство на 20 ОУ „Тодор
Минков“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на членовете на сдружението на 29.11.2012 г. в 16 ч. във физкултурния
салон на 20 ОУ „Тодор Минков“, София, ул.
Княз Борис I № 27, при следния дневен ред:
1. отчет за дейността и финансов отчет на настоятелството през учебната 2011 – 2012 г.; 2.
промени в устава на сдружението; 3. приемане
на програма за дейността на сдружението през
учебната 2012 – 2013 г.; 4. разни. Материалите по
дневния ред са на разположение на членовете в
канцеларията на 20 ОУ „Тодор Минков“. Съгласно
чл. 27 ЗЮЛНЦ и устава на сдружението, ако в
определения ден и час не се събере необходимият
брой членове, събранието се отлага с един час
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и се смята за редовно проведено с участието
на присъстващите на заседанието членове на
училищното настоятелство.
9756
492. – Управителният съвет на Българската
асоциация на туристическите агенции (БАТА) на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 3.12.2012 г. в 10 ч. в София, Бутик хотел
„Кристъл Палас“, зала „Шипка и Кристъл“, ул.
Шипка 14, при следния дневен ред: 1. отчет за
дейността на УС и КС през 2011 – 2012 г.; 2.
провеждане на избор за нов УС; 3. разни. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 11 ч., на
същото място и при същия дневен ред. В случай
че отсъства титулярят на туристическата фирма – член на БАТА, лицето, упълномощено да
го представлява, трябва да представи надлежно
заверено пълномощно съгласно ЗЮЛНЦ. Изисква се удостоверение за актуално състояние на
фирмата. Материалите за ОС са на разположение
на членовете на асоциацията в секретариата на
БАТА, София, ул. Триадица 5Б, офис 311.
9757
1. – Съветът на настоятелите на сдружение
„Училищно настоятелство при 200 ОУ „Отец Паи
сий“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 10
от устава свиква общо събрание на 14.12.2012 г.
в 18 ч. в седалището и адреса на управление на
сдружението: Столична община, София-град,
с. Лозен 1151, ул. Иван Пешев 1, при следния
дневен ред: 1. годишен отчет за дейността за
2012 г.; проект за решение: ОС приема отчета за
дейността за 2012 г.; 2. изменение на чл. 10, ал. 4
от устава; проект за решение: член 10, ал. 4 от
устава придобива следната редакция: „Поканата
се изпраща с препоръчана поща или се връчва
на всеки от членовете лично срещу подпис и се
поставя на мястото за обявления в сградата, в
която се намира управлението на сдружението,
най-малко един месец преди насрочения ден.“;
3. освобождаване на членовете на съвета на
настоятелите поради изтичане на мандата и
освобождаването им от отговорност; проект за
решение: ОС констатира изтичането на мандата
на Ирена Пейчова Маринова, Емилия Руйчова
Йорданова, Иван Величков Гюров, Милко Павлов Калинчев и Цветелина Генчева Донова като
членове на съвета на настоятелите, поради което
ги освобождава от длъжност и отговорност; 4.
обсъждане на кандидатури и избиране на нови
членове на съвета на настоятелите; проект за
решение: след обсъждане на кандидатурите общото събрание избира нов съвет на настоятелите.
9737
1. – Уп ра ви те лни ят с ъве т на сд ру жение
„Спортен клуб – Рицар“, София, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ, чл. 23, 24 и 25 от устава на сдружението и свое решение от 15.10.2012 г. свиква
общо събрание на сдружението на 15.12.2012 г.
в 18 ч. на адрес София, ж.к. Лагера, бл. 12,
вх. Б, ет. 2, ап. 9, при следния дневен ред: 1.
избиране на управителен съвет на сдружение
с нестопанска цел „Спортен клуб – Рицар“; 2.
приемане на програма за дейността на сдружението за 2013 г.; 3. разни. На основание чл. 27
ЗЮЛНЦ при липса на кворум общото събрание
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се отлага един час по-късно и ще се проведе на
същото място и при същия дневен ред, като ще
се счита за законно.
9822
145. – Управителният съвет на Асоциацията
за развитие на университетското класическо
образование (АРУКО) – София, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ кани всички членове и кандидати
за членове на асоциацията на редовно общо събрание на 19.12.2012 г. в 18,30 ч. в 187 аудитория
на Софийския университет, бул. Цар Освободител
15, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността
на асоциацията през 2012 г.; 2. финансов отчет;
3. приемане на нови членове; 4. избор на нов
управителен съвет; 5. обсъждане на бъдещата
дейност на асоциацията; 6. разни.
9738
12. – Управителният съвет на сдружение
с нестопанска цел „Баскетболен клуб „Спартак – СА – МВР“, София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 20.12.2012 г.
в 10 ч. в София, пл. Народно събрание 4, при
следния дневен ред: 1. приемане на промяна в
устава на сдружението и приемане на нов устав;
2. избор на нов управителен съвет; 3. промяна
на адреса на управление на клуба; 4. приемане
на нови членове; 5. разни. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 11 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
9782
136. – Управителният съвет на Българската
асоциация за рекреация, интеграция и спорт
(БАРИС) на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ кани на редовно общо събрание своите членове на 20.12.2012 г.
в 11 ч. в София на адреса на сдружението – ж.к.
Дружба, бл. 90, вх. А, ет. 5, ап. 12, при следния
дневен ред: 1. вземане на решение за приемане
на отчет за дейността на управителния съвет за
2011 г. и годишния финансов отчет за 2011 г.; 2.
вземане на решение за избиране на нов управителен съвет; 3. разни. Регистрацията започва в
10,30 ч. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието се отлага с един час по-късно
на същото място и при същия дневен ред.
9783
61. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Търговска гимназия – град
Бургас“ – Бургас, на основание чл. 15 от устава
на сдружението и чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на 15.01.2013 г. в 18,30 ч. в сградата
на гимназията на ул. Г. Шагунов 1 при следния
дневен ред: 1. отчет на УС на настоятелството;
2. избор на нов УС на настоятелството; 3. избор
на нови членове на настоятелството; 4. освобождаване от отговорност членовете на УС на
настоятелството; 5. разни. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 19,30 ч., на същото място
при същия дневен ред.
9713
1. – Уп ра ви те лн и ят с ъве т на сд ру жение
„Български женски съюз Баба Ганка Хаджипетрова“ – Бургас, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
и чл. 15, ал. 1 от устава на сдружението свиква
общо събрание на сдружението на 15.01.2013 г.
в 16 ч. в сградата на Регионална библиотека
„П. К. Яворов“ – Бургас, ул. Булаир 10, при
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следния дневен ред: 1. отчет на управителния
съвет за дейността на сдружението за периода от
20.09.2007 г. до 15.01.2013 г.; 2. отчет на комисията
по благотворителността; 3. финансов отчет на
сдружението; 4. освобождаване на досегашния
управителен съвет, избор на нов управителен
съвет; 5. разни. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе
същия ден и на същото място един час по-късно.
9659
1. – Управителният съвет на ТД „Галата“, Вар
на, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква отчетноизборно събрание на дружеството на 16.12.2012 г.
в 13 ч. в хижа „Ветеран“, местност Фичоза, при
следния дневен ред: 1. отчетен доклад за дейността на дружеството за периода 2007 г. – 2012 г.; 2.
отчет на контролната комисия; 3. проектопредложение за бъдещата дейност на дружеството;
4. избор на нов управителен съвет и контролен
съвет; 5. други. При липса на законоустановения
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
се отлага с един час по-късно на същото място
и при същия дневен ред.
9823
1. – Съветът на настоятелите на сдружение
„Настоятелство „Американски колеж – Аркус“
при Частна профилирана гимназия „АК – Аркус“,
Велико Търново, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на 27.12.2012 г. в 14 ч. в
сградата на ЧПГ „АК – Аркус“, Велико Търново,
ул. Драгоман 16, при дневен ред: приемане на
бюджет на Настоятелство „Американски колеж – Аркус“ при Частна профилирана гимназия
„АК – Аркус“ за учебната 2012/2013 г.
9803
26. – Управителният съвет на Сдружение на
ловците и риболовците „Ловно-рибарско дружество „Сокол“, Ихтиман, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ и решение № 3 от протокол № 10 от
27.09.2012 г. от заседание на УС на сдружението свиква общо събрание на сдружението на
2.12.2012 г. в 10 ч. в малкия салон на читалище
„Слънце“ – Ихтиман, при следния дневен ред: 1.
отчет по изпълнението на бюджета за 2012 г.; 2.
приемане на размера на отчисленията на членския внос към НЛРС – СЛРБ; 3. определяне на
щатното разписание; 4. приемане на бюджет за
2013 г.; 5. приемане на кодекс на ловната етика;
6. промени в устава на сдружението; 7. разни.
При липса на кворум за провеждането на ОС
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе в същия ден един час по-късно, на същото
място и при същия дневен ред.
9804
3. – Уп ра ви те лни ят с ъве т на сд ру жение
„Училищно настоятелство към Професионална
гимназия по облекло“, Пазарджик, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно общо събрание
на членовете на сдружението на 4.12.2012 г. в
14 ч. в сградата на гимназията в Пазарджик, ул.
Граф Игнатиев 3А, при следния дневен ред: 1.
отчет за дейността на сдружението; 2. отчет за
финансовата дейност; 3. приемане и освобождаване на членове; 4. избор на ново ръководство; 5.
разни. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе един
час по-късно.
9712
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15. – Управителният съвет на сдружение
с нестопанска цел „Съюз на математиците в
България – Пазарджик“ на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете на
сдружението на 13.12.2012 г. в 19 ч. в Пазарджик,
ул. Сан Стефано 1, кабинет № 6 на МГ „Константин Величков“, при следния дневен ред: 1.
отчет за дейността на УС за 2012 г.; 2. приемане
на финансовия отчет на СМБ – Пазарджик, за
отчетния период; 3. освобождаване от отговорност на УС на СМБ – Пазарджик; 4. връчване
на годишна награда „Учител с особени заслуги
към математическото образование в областта
през 2012 г.“; 5. избор на почетни членове на
СМБ – Пазарджик; 6. организационни въпроси.
Поканват се всички членове на сдружението да
присъстват. Материалите за провеждане на общото събрание са на разположение на членовете в
Пазарджик, ул. Сан Стефано 1, МГ „Константин
Величков“, от датата на обнародване на тази
покана в „Държавен вестник“.
9714
15. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Х – клуб“, Плевен, основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ и устава свиква редовно общо
събрание на сдружението на 11.12.2012 г. в 18 ч. в
седалището на сдружението – Плевен, ж.к. Сторгозия, бл. 61, вх. В, ап. 11, при следния дневен
ред: 1. вземане на решение за откриване на клон
на сдружение с нестопанска цел „Х – клуб“ със
седалище и адрес на управление Плевен, ж.к.
Сторгозия, бл. 61, вх. В, ап. 11, в гр. Симитли,
област Благоевград, както следва: наименование
на клона: „Х – клуб – клон Симитли“; седалище
и адрес на управление на клона: Симитли, ул.
Искра 10, област Благоевград; управител на
к лона – Станимир Чавдаров Станимиров; 2.
изменение и допълнение на устава на сдружението. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе в 19 ч.
на същото място и при същия дневен ред независимо от броя на присъстващите. Писмените
материали са на разположение на членовете на
сдружението всеки работен ден от 9 до 17 ч.
в седалището на сдружението – Плевен, ж.к.
Сторгозия, бл. 61, вх. В, ап. 11.
9749
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14. – Съветът на настоятелите на сдружение
„Училищно настоятелство „Стефан Пешев“,
Севлиево, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на членовете на сдружението на
19.12.2012 г. в 17,30 ч. на адреса на седалището
на сдружението – Севлиево, ул. Росица 16, при
следния дневен ред: 1. заличаване на настоящите
членове от съвета на настоятелите и освобождаването им от отговорност; 2. избор на нови членове
на съвета на настоятелите; 3. избор на председател
на съвета на настоятелите; 4. изменение в устава
на сдружение „Училищно настоятелство „Стефан
Пешев“; 5. разни. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се отложи
с един час при същия дневен ред и на същото
място, като ще се смята за редовно независимо
от броя на присъстващите членове.
9748
12. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Клуб по спортна стрелба „Августа 1992“, Стара Загора, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружението
на 27.12.2012 г. в 18 ч. в Стара Загора, бул. Никола
Петков 10 (стрелбището в Спортна зала „Стара
Загора“), при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на сдружението за 2011 г.; 2. приемане на
програма за дейността на сдружението за 2012 г.;
3. промени в управителния съвет.
9824
26. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Организация за развъждане
на Цигайски и местни породи овце в Република
България“, Троян, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на 21.12.2012 г. в 10 ч.
в Троян, пл. Възраждане, Народно читалище
„Наука“ (малкия салон), при следния дневен ред:
1. отчет за дейността на управителния съвет за
периода 1.01.2012 – 21.12.2012 г.; 2. финансов отчет
за периода 1.01.2012 – 21.12.2012 г.; 3. промени
на членския състав на сдружението – приемане
и освобождаване на членове; 4. приемане на
промени в устава на сдружението; 5. промени
в състава на управителния съвет; 6. разни. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 11 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
9802

СЪОБЩЕНИЕ НА РЕДАКЦИЯТА
Съгласно Заповед № 250-05-123 от 29.08.2012 г. на председателя на Народното събрание
(ДВ, бр. 68 от 2012 г.) цените за абонамент за „Държавен вестник“ за 2013 г. са: за един
месец – 8 лв.; за три месеца – 24 лв.; за шест месеца – 48 лв.; за девет месеца – 72 лв.;
за една година – 96 лв. Редакцията не извършва абонамент за „Държавен вестник“. Абонирането се извършва във всички пощенски клонове в страната.
Адрес на редакцията: 1169 София, пл. Княз Александър I № 1, тел. 939-35-17, тел./факс 986-10-76,
e-mail: DVest@parliament.bg, DVRed@parliament.bg.
Електронна страница на „Държавен вестник“: http://dv.parliament.bg
IBAN номерът на банковата сметка на „Държавен вестник“ е:
BG10BNBG96613100170401, BIC на БНБ – BNBGBGSD
Печат: ИПК „Родина“ – АД, София 1784, бул. Цариградско шосе 113А
ДЪРЖ АВЕН ВЕСТНИК
ISSN 0205 – 0900

