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ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Н А РОДНО СЪБРА НИЕ

Решението е прието от 41-ото Народно съб
рание на 26 октомври 2012 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.

РЕШЕНИЕ

във връзка с разискванията по питане на
народния представител Антон Кутев към
министъра на труда и социалната политика
Тотю Младенов относно политиките на Министерството на труда и социалната политика
за повишаване на пенсиите
Народното събрание на основание чл. 90,
ал. 2 от Конституцията на Република България
и чл. 92, ал. 1 от Правилника за организацията
и дейността на Народното събрание
РЕШИ:
Подкрепя предприетите действия на правителството за:
1. Осъвременяване на пенсиите за трудова
дейност от 1 април 2013 г.
2. Повишаване на минималния размер на
пенсията за осигурителен стаж и възраст от
1 април 2013 г.

Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
10065

РЕШЕНИЕ

за приемане на Процед у рни прави ла за
издигане на кандидатури, представяне на
документи, изслушване на кандидати и избор на генерален директор на Българската
телеграфна агенция
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 Процеду рни правила
за издигане на кандидату ри, представяне
и п убли чно оповестяване на док у мен т и,
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изслушване на кандидати и подготовка за
избор на генерален директор на Българската
телеграфна агенция:
I. Издигане на кандидатури и представяне
на документи на кандидатите за генерален
директор на Българската телеграфна агенция
1. Предложенията за кандидати за генерален директор на Българската телеграфна
агенция се правят от народни представители
от 8 ноември 2012 г. до 21 ноември 2012 г.
чрез Деловодството на Народното събрание
до Комисията по културата, гражданското
общество и медиите, придружени с писмени
мотиви. Към предложенията се прилагат
следните документи:
• автобиография;
• декларация (по образец), че кандидатът
притежава българско гражданство и има постоянен адрес на територията на Република
България;
• декларация (по образец), че кандидатът
отговаря на изискванията на чл. 11, ал. 1,
т. 6 и 7 от Закона за Българската телеграфна
агенция;
• копие от диплома за завършено висше
образование с образователно-квалификационна степен „магистър“;
• копие от т рудова или осиг у рителна
книжка, които удостоверяват наличието на
професионален стаж в областта на средствата
за масова информация;
• свидетелство за съдимост.
2. Предложените кандидати трябва да отговарят на изискванията на чл. 11, ал. 1 от
Закона за Българската телеграфна агенция.
II. Публично оповестяване на документите
1. Предложенията и документите по т. 1 от
раздел „Издигане на кандидатури и представяне на документи на кандидатите за генерален
директор на Българската телеграфна агенция“
се публикуват в срок до три работни дни от
получаването им на интернет страницата на
Комисията по културата, гражданското общество и медиите. 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 генерален директор на
Българската телеграфна агенция, които са
лични данни по смисъла на Закона за защита
на личните данни, се заличават.
3. В тридневен срок от постъпване на
документите Комисията по културата, гражданското общество и медиите изпраща за
проверка на граж данството списък с кандидатите за генерален директор на Българската телеграфна агенция в Главна дирекция
„Гражданска регистрация и административно
обслужване“ към Министерството на регионалното развитие и благоустройството
съгласно чл. 11, ал. 1 от Закона за Българската телеграфна агенция.
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4. В седемдневен срок от публикуването
на кандидатурите всеки кандидат представя
на Комисията по културата, гражданското
общество и медиите концепция за развитието
на Българската телеграфна агенция за срок
от 5 години, която включва предложение за
информационното, технологичното и финансовото осигуряване на Агенцията. В концепцията
следва да бъде обсъдена и темата за ролята и
мястото на Българската телеграфна агенция
като национален независим информационен
институт в съответствие с възложените є със
Закона за Българската телеграфна агенция
дейности (в размер до 15 страници).
5. В срок до три работни дни концепцията
по т. 4 се публикува на интернет страницата
на Комисията по културата, гражданското
общество и медиите.
6. На свое отделно заседание, предхождащо изслушването, Комисията по културата,
гражданското общество и медиите 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 интернет
страницата на Комисията.
III. Изслушване на предложените кандидати за генерален директор на Българската
телеграфна агенция
1. Изслушването се провежда на открито заседание на Комисията по културата,
гражданското общество и медиите на 12 декември 2012 г.
2. Комисията по културата, гражданското
общество и медиите изслушва допуснатите
кандидати, като поредността се определя
по азбучен ред според личните им имена по
списък, който се съставя след постъпване на
предложенията.
3. Кандидатите се представят от вносител
на предложението – до 2 минути.
4. Лично представяне на кандидата, с
възможност за допълване на данни от професионалната си биография и представяне на
концепцията за развитието на Българската
телеграфна агенция като генерален директор – до 15 минути.
5. Въпроси от страна на народни представители – до 3 минути.
6. Отговор на кандидата след изчерпване
на зададените въпроси – до 10 минути.
7. От изслушването се изготвя пълен стенографски протокол, който се публикува на
интернет страницата на Комисията.
8. Комисията изготвя становище от изслушването и го внася за разглеждане и гласуване
от Народното събрание. Към него се прилага
списък на кандидатите, подреден по азбучен
ред според личните им имена.
IV. Избор на генерален директор на Българската телеграфна агенция от Народното
събрание
1. Кандидатите се представят поотделно
и последователно по азбучен ред съгласно
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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.
3. Гласуването се извършва явно чрез компютризираната система за гласуване.
4. Кандидатите за генерален директор на
Българската телеграфна агенция се подлагат
на гласуване последователно, подредени по
азбучен ред според личните им имена по
приложен списък.
5. За избран се смята кандидатът, който
е получил най-много гласове с обикновено
мнозинство от присъстващите народни представители.
6. В случай че двама или повече кандидати
имат равен брой гласове, се провежда ново
гласуване между тях при същите условия.
7. При необходимост се провежда трето
гласуване при същите условия.
Решението е прието от 41-ото Народно съб
рание на 31 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 на документи, изслушване
на кандидати и избор на генерален директор
на Българската телеграфна агенция

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 11, ал. 1, т. 1 от Закона за Българската
телеграфна агенция
Долуподписаният/ата ....................................
с ЕГН ................................................................ ,
л.к. № ………………………………, изд. на ..................
от МВР ............................................................. ,
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
съм български гражданин и имам постоянен
адрес на територията на Република България.
Известна ми е отговорността за даване на
неверни данни по чл. 313 от Наказателния
кодекс.
Декларатор:
Приложение № 2 към Решение за приемане на
Процедурни правила за издигане на кандидатури, представяне на документи, изслушване
на кандидати и избор на генерален директор
на Българската телеграфна агенция

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 11, ал. 1, т. 6 и 7 от Закона за Българската телеграфна агенция
Долуподписаният/ата .................................
с ЕГН ................................................................ ,
л.к. № ………………………………, изд. на ..................
от МВР ............................................................. ,

ВЕСТНИК
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ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
1. Не съм обявен в несъстоятелност като
едноличен търговец или неограничено отговорен съдружник в търговско дружество,
обявено в несъстоятелност, ако са останали
неудовлетворени кредитори.
2. Не съм бил член на управителен или
контролен орган на дружество, съответно
кооперация, прекратени поради несъстоятелност през последните две години преди датата
на избора, ако са останали неудовлетворени
кредитори.
Известна ми е отговорността за даване на
неверни данни по чл. 313 от Наказателния
кодекс.
Декларатор:
10201

РЕШЕНИЕ

за избор на съдия в Конституционния съд на
Република България
Народното събрание на основание чл. 147,
ал. 1, 2 и 3 във връзка с чл. 148, ал. 1, т. 1 от
Конституцията на Република България и чл. 4
от Закона за Конституционния съд
РЕШИ:
Избира А настас Василев А настасов за
съдия в Конституционния съд на Република
България.
Решението е прието от 41-ото Народно
събрание на 31 октомври 2012 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното
събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
Подпечатано с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Диана Ковачева
10138

РЕШЕНИЕ

за избор на съдия в Конституционния съд на
Република България
Народното събрание на основание чл. 147,
ал. 1, 2 и 3 във връзка с чл. 148, ал. 1, т. 1 от
Конституцията на Република България и чл. 4
от Закона за Конституционния съд:
РЕШИ:
Избира Венета Петрова Петрова-Марковска
за съдия в Конституционния съд на Република
България.
Решението е прието от 41-ото Народно съб
рание на 31 октомври 2012 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
Подпечатано с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Диана Ковачева
10139
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УКАЗ № 375

за прекратяване пълномощията на народен
представител

На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията
на Република България

Народното събрание на основание чл. 72,
ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Конституцията на Репуб
лика България

ПОС ТА НОВЯВА М:
Освобождавам Иван Петров Иванов от
длъжността извънреден и пълномощен посланик на Република България в Португалската
република.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на външните работи.
Издаден в София на 26 октомври 2012 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.

РЕШИ:
Прекратява пълномощията на Анастас Василев Анастасов като народен представител от
31. едномандатен избирателен район – Ямбол.
Решението е прието от 41-ото Народно събрание на 1 ноември 2012 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
10155

РЕШЕНИЕ

за избиране на заместник-председател на
41-ото Народно събрание
Народното събрание на основание чл. 86,
ал. 1 от Конституцията на Република България
и чл. 5, ал. 4 от Правилника за организацията
и дейността на Народното събрание
РЕШИ:
Избира Менда Кирилова Стоянова от парламентарната група на ПП ГЕРБ за заместник-председател на 41-ото Народно събрание.
Решението е прието от 41-ото Народно събрание на 1 ноември 2012 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
10156
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УКАЗ № 376
На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Назначавам Тодор Христов Стоянов за
извънреден и пълномощен посланик на Репуб
лика България в Португалската република.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на външните работи.
Издаден в София на 26 октомври 2012 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
10148

ПРЕЗИДЕНТ
НА РЕПУБЛИКАТА
УКАЗ № 374
На основание чл. 98, т. 1 от Конституцията
на Република България във връзка с чл. 279,
ал. 1 и 5 от Изборния кодекс
П О С ТА Н О В Я В А М :
Насрочвам частичен избор за кмет на кметство Мечка, община Иваново, област Русе, на
7 април 2013 г.
Издаден в София на 26 октомври 2012 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Диана Ковачева
10043

УКАЗ № 377
На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Назначавам Чавдар Младенов Николов –
извънреден и пълномощен посланик на Репуб
лика България във Федеративна република
Бразилия, и за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Кооперативна
република Гвиана със седалище в Бразилия.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на външните работи.
Издаден в София на 26 октомври 2012 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
10149
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УКАЗ № 378
На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Назначавам Чавдар Младенов Николов –
извънреден и пълномощен посланик на Репуб
лика България във Федеративна република
Бразилия, и за извънреден и пълномощен
посланик на Република България в Република
Суринам със седалище в Бразилия.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на външните работи.
Издаден в София на 26 октомври 2012 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
10150
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Заключителни разпоредби
§ 1. Отменя се Наредбата за необходимите документи за издаване на разрешения по
Закона за хазарта, приета с Постановление
№ 107 на Министерския съвет от 2002 г. (обн.,
ДВ, бр. 54 от 2002 г.; изм. и доп., бр. 115 от
2002 г., бр. 19 от 2005 г., бр. 40 и 51 от 2006 г.
и бр. 30 от 2011 г.).
§ 2. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков

НАРЕДБА

за документите, необходими за издаване на
лицензи по Закона за хазарта и за даване на
разрешения за извършване на промени в тях
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

УКАЗ № 384
На основание чл. 147, ал. 1, 2 и 3 във
връзка с чл. 148, ал. 1, т. 1 от Конституцията
на Република България и чл. 4 от Закона за
Конституционен съд
ПОС ТА НОВЯВА М:
Назначавам Борис Владимиров Велчев за
съдия в Конституционния съд на Република
България.
Издаден в София на 31 октомври 2012 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Диана Ковачева
10145

МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 270
ОТ 29 ОКТОМВРИ 2012 Г.
за приемане на Наредба за документите, необходими за издаване на лицензи по Закона
за хазарта и за даване на разрешения за извършване на промени в тях
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С ТА Н О В И :
Член единствен. Приема Наредба за документите, необходими за издаване на лицензи по
Закона за хазарта и за даване на разрешения
за извършване на промени в тях.

Чл. 1. С наредбата се определят документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона
за хазарта (ЗХ) и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях от Държавната
комисия по хазарта (ДКХ).
Чл. 2. (1) За издаване на лиценз за организиране на хазартни игри и за организиране на
дейности по производство, разпространение и
сервиз и по внос, разпространение и сервиз на
игрално оборудване, както и за промени във
вече издадени лицензи се подава писмено искане по образец до ДКХ, към което се прилагат
предвидените в наредбата документи.
(2) Председателят на ДКХ със заповед утвърждава образци на предвидените в наредбата
писмени искания и декларации.
Чл. 3. (1) Всички документи, подавани по
наредбата, следва да бъдат на български език.
В случай че някой от документите е представен
на език, различен от български, същият следва
да бъде придружен от официален превод на
български език.
(2) Когато се подават документи от лица,
които не са граждани на или не са регистрирани в Република България, тези документи
се предоставят във форма и със съдържание,
съответни на националното законодателство
на лицето. Ако съответното национално законодателство не предвижда издаването на
необходимия документ от компетентен държавен орган, това се удостоверява в изрична
нотариално заверена декларация на лицето, в
която то декларира и наличието или липсата
на обстоятелствата, за които се изисква представянето на документа.
(3) Всички документи, за които в наредбата не е посочено изрично, че се представят
в оригинал, могат да се представят и като
официално заверени преписи. Нотариални
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актове или документи, удостоверяващи право
на собственост, се представят като заверени от
искателя копия.
(4) Документите, които се издават с определен срок на валидност, следва да са актуални
към датата на подаване на искането и през
целия срок на проверката и проучването, предвиден в чл. 33 ЗХ.
(5) Когато искане по наредбата се подписва от пълномощник, към него се прилага и
нотариално заверено изрично пълномощно
в оригинал. За исканията по глава четвърта
е достатъчно представянето на нотариално
завереното пълномощно към първото искане
за промяна.
Чл. 4. В случаите, когато искателят притежава валиден лиценз за извършване на хазартна дейност, издаден от компетентен орган на
друга държава – членка на Европейския съюз,
на друга държава – страна по Споразумението
за Европейското икономическо пространство,
или на Конфедерация Швейцария, се прилагат
разпоредбите на чл. 33, ал. 7 и 8 ЗХ.
Г л а в а

в т о р а

ДОКУМЕНТИ ЗА ИЗДАВАНЕ НА ПЪРВОНАЧАЛЕН ЛИЦЕНЗ ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА
ХАЗАРТНИ ИГРИ
Чл. 5. (1) За издаване на лиценз за организиране на хазартни игри се подава искане, към
което се прилагат следните документи:
1. документи за искателя – в случаите, когато
той няма получен единен идентификационен
код (ЕИК) или в искането не е посочен ЕИК,
се представят:
а) документ за актуална търговска или съдебна регистрация и актуален учредителен акт,
съответно устав, заверен от законния представител на искателя, или
б) извлечение от съдебен регистър или
еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която е
установено търговското дружество или юридическото лице с нестопанска цел, както и
актуален учредителен акт;
2. документи за идентификация на собствениците, съдружниците или акционерите на
искателя:
а) извлечение от книгата на акционерите на
искателя, заверена от законния му представител;
б) извлечение от съдебен регистър, еквивалентен документ на съдебен или административен орган по т. 1, буква „б“ или друг
документ на искателя, който удостоверява
данни за лицата по т. 2 – в случаите, когато
искателят няма получен ЕИК или в искането
не е посочен ЕИК;
в) в случай че лицето по т. 2 притежава квалифицирано участие в капитала на искателя и
е юридическо лице, което не е регистрирано в
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Република България, се представя документ по
т. 1, буква „б“, от който да са видни законните
представители на лицето;
3. свидетелства за съдимост на:
а) собствениците, съдружниците и акционерите с квалифицирано участие на искателя – оригинал;
б) управителите, прокуристите и членовете
на контролните и управителните органи на
дружеството или на юридическо лице с нестопанска цел – оригинал;
4. нотариално заверени декларации по образец:
а) за обстоятелствата по чл. 8, ал. 1 и 4
ЗХ – оригинал;
б) по чл. 8, ал. 2 ЗХ за произхода на средствата за организиране на игрите и за извършване
на инвестициите по чл. 5, ал. 2, съответно по
чл. 26, ал. 4 ЗХ – оригинал;
в) по чл. 8, ал. 2 ЗХ за наличието или
липсата на собственици или съдружници/акционери, които са неперсонифицирани дружества или дружества, регистрирани в офшорна
зона – оригинал;
г) за обстоятелствата по чл. 8, ал. 3 ЗХ – подава се от законния представител на искателя – оригинал;
д) за имотно и финансово състояние по
чл. 8, ал. 5 ЗХ – оригинал;
е) за обстоятелствата по чл. 9, ал. 1
ЗХ – оригинал;
ж) за обстоятелствата по чл. 7, ал. 1
ЗХ – оригинал;
з) за обстоятелствата по чл. 9, ал. 8 ЗХ – оригинал;
5. списък на лицата, пряко свързани с управлението и провеждането на играта – по
образец;
6. документи, доказващи притежаване на
средствата за извършване на инвестиции и за
организиране на хазартните игри, в размерите,
определени в чл. 5, ал. 1, съответно в чл. 26,
ал. 4 ЗХ; такива документи могат да бъдат: извлечения от банкови сметки, баланс, оборотна
ведомост, касова книга и други;
7. документи, доказващи произхода на
средствата за инвестиции и за организиране
на хазартните игри:
а) одитиран годишен финансов отчет за
предходната година;
б) междинен финансов отчет, обхващащ
периода, посочен в декларациите по т. 4, букви
„б“ и „д“;
в) годишна данъчна декларация на искателя
за предходната година;
г) удостоверение по чл. 87, ал. 6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК);
д) други документи, доказващи произхода
на средствата, в зависимост от декларирания
източник на финансиране;
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е) съответните документи по букви „а“ – „д“
за трети лица, когато финансовите средства са
предоставени от тях;
8. задължителни игрални условия и правила
за организиране на съответната хазартна игра
(в 2 екземпляра) – оригинал;
9. задължителни технически изисквания към
системите за контрол върху съответната хазартна
игра и игралното оборудване или задължителни
технически и функционални изисквания към
игралния софтуер и комуникационното оборудване за организиране на хазартната игра
от разстояние (в 2 екземпляра) – оригинал;
10. задължителни правила за организация на
работата и финансов контрол при организиране
на съответната хазартна игра и задължителни
образци за счетоводна отчетност (в 2 екземпляра) – оригинал;
11. документ за платена държавна такса за
разглеждане на документите.
(2) Когато искателят е търговско дружество
по чл. 4, ал. 1, т. 1 ЗХ, в което собственик,
съдружник или акционер е чуждестранно лице
извън случаите по чл. 7, ал. 2 ЗХ , към искането
по ал. 1 се представят и документи, доказващи
изпълнението на чл. 7, ал. 1, т. 1 или 2 ЗХ.
Чл. 6. За издаване на решение за потвърждаване извършването на инвестициите при
първоначален лиценз се подава искане по образец, към което се прилагат следните документи:
1. документи, доказващи придобиването
и/или придобиването чрез финансов лизинг
на материални и/или нематериални активи,
съгласно § 1, т. 19 от допълнителната разпоредба на ЗХ, свързани с организирането на
хазартната игра по издадения лиценз; такива
документи могат да бъдат: нотариални актове
за придобиване право на собственост, договори,
фактури за извършени плащания, финансови
отчети, счетоводни сметки и др.;
2. документ за платена държавна такса за
разглеждане на документите.
Чл. 7. За издаване на лиценз за организиране
на традиционна лотарийна игра, моментна лотарийна игра и томбола освен документите по
чл. 5, ал. 1 се подават и следните документи:
1. нотариално заверена декларация по образец за обстоятелствата по чл. 15, ал. 2 ЗХ
по отношение на благотворителната цел на
еднократните моментни лотарийни игри и
томболите – оригинал;
2. документ за собственост и документ,
удостоверяващ правното основание за ползване
на сградите и помещенията, в които се намират системите за подаване на информация за
формирането и разпределянето на печалбите;
3. образци (цветни макети – лице и гръб) на
фишове, билети и други удостоверителни знаци
за участие в лотарийна игра или томбола, върху
които задължително е посочен издателят (в 3
екземпляра) – оригинал;
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4. план-сметка за приходите от залози и
разходите за печалби.
Чл. 8. За издаване на лиценз за организиране
на тото и лото игри и техните разновидности
освен документите по чл. 5, ал. 1 се подават
и следните документи:
1. задължителни правила за пунктовете за
залагания и за централните пунктове за тото и
лото игри или техните разновидности относно
вида на помещенията и сградите, минималната
площ, разпределението на помещенията и необходимото техническо оборудване за контрол
(в 2 екземпляра) – оригинал;
2. технически и функционални характеристики на системите по чл. 55, ал. 4 ЗХ (в 2
екземпляра) – оригинал;
3. документ за собственост и документ,
удостоверяващ правното основание за ползване
на сградите и помещенията, в които се намират системите за подаване на информация за
формирането и разпределянето на печалбите,
и за пунктовете;
4. нотариално заверено писмено съгласие
на всички съсобственици, когато помещенията, в които са разположени пунктовете за
приемане на залози и изплащане на печалби,
са съсобствени;
5. образци (цветни макети – лице и гръб)
на фишове, билети и други удостоверителни
знаци за участие в тото и лото игри или техните
разновидности (в 3 екземпляра) – оригинал;
6. план-сметка за приходите от залози и
разходите за печалби при тото игрите;
7. списък на игралното оборудване, съдържащ данни най-малко за: наименованието,
типа, модификацията, броя, производствените
номера, производител, година на производство
на игралното оборудване.
Чл. 9. За издаване на лиценз за организиране на игрите бинго и кено или техните разновидности освен документите по чл. 5, ал. 1
се подават и следните документи:
1. задължителни правила за игралната зала
за организиране на играта бинго или кено
или техните разновидности относно вида на
помещенията и сградите, минималната площ,
разпределението на помещенията и необходимото техническо оборудване за контрол (в 2
екземпляра) – оригинал;
2. копие от кадастрална карта или от подробен устройствен план (в случаите, когато няма
влязла в сила кадастрална карта и кадастрални
регистри) за територията, на която се намира
обектът, с нанесени данни за отстоянието съгласно Наредбата за правилата, начините, техническите способи и изискванията за измерване
на отстояние по чл. 44 от Закона за хазарта;
3. удостоверение за измереното отстояние,
издадено от правоспособно лице, което може
да извършва дейности по кадастър, геодезия
и картография;
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4. нотариално заверено писмено съгласие
на всички съсобственици, когато помещението, в което е разположена игралната зала, е
съсобствено;
5. одобрен от главния архитект на съответната община (район) технически проект – част
архитектура, на игралната зала и прилежащите
є помещения с включени разпределения на
помещенията и тяхната площ, както и документ
за въвеждане в експлоатация (удостоверение
за въвеждане в експлоатация, съответно разрешение за ползване) на обекта, в който е
разположена игралната зала;
6. план-схема за предназначението на помещенията и площта в игралната зала, за броя
и разположението на игралното оборудване в
съответствие с изискванията на ЗХ – в оригинал,
изготвена и подписана от лице с проектантска
правоспособност, придобита по реда на Закона
за камарите на архитектите и инженерите в
инвестиционното проектиране (ЗКАИИП), и
подписана от искателя;
7. правилник за средствата и начина за опазване на реда и сигурността в обекта, в който
ще се организират хазартните игри – изготвен
и подписан от искателя;
8. договор за охрана на игралната зала
с приложено разрешение за извършване на
охранителна дейност; тези документи не се
представят, когато охраната на игралната зала
ще се извършва от лица, които са в трудови
правоотношения с дружеството – организатор
на хазартните игри;
9. документи, удостоверяващи произхода,
собствеността или друго правно основание за
ползване на игралното оборудване;
10. списък на игралното оборудване, съдържащ данни най-малко за: наименованието, типа,
модификацията, броя, производствените номера,
производителя и годината на производство на
игралното оборудване;
11. технически и функционални характеристики на системите по чл. 57, ал. 5 ЗХ (в 2
екземпляра) – оригинал;
12. документ за собственост и документ,
удостоверяващ правното основание за ползване
на игралната зала, сградите и помещенията,
в които се намират системите за подаване на
информация за формирането и разпределянето
на печалбите;
13. образци (цветни макети – лице и гръб)
на талони за участие в бинго или кено игри и
техните разновидности (в 3 екземпляра) – оригинал;
14. план-сметка за приходите от залози и
разходите за печалби.
Чл. 10. За издаване на лиценз за организиране
и провеждане на хазартни игри със залагания
върху резултати от спортни състезания и надбягвания с коне и кучета освен документите по
чл. 5, ал. 1 се подават и следните документи:
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1. задължителни правила за пунктовете за
залагания и за централните пунктове за залагания върху резултати от спортни състезания и
надбягвания с коне и кучета относно вида на
помещенията и сградите, минималната площ,
разпределението на помещенията и необходимото техническо оборудване за контрол (в 2
екземпляра) – оригинал;
2. технически и функционални характеристики на системите по чл. 60, ал. 5 ЗХ (в 2
екземпляра) – оригинал;
3. документ за собственост и документ,
удостоверяващ правното основание за ползване
на сградите и помещенията, в които се намират системите за подаване на информация за
формирането и разпределянето на печалбите,
и за пунктовете;
4. нотариално заверено писмено съгласие
на всички съсобственици, когато помещенията, в които са разположени пунктовете за
приемане на залози и изплащане на печалби,
са съсобствени;
5. образци (цветни макети – лице и гръб) на
фишове, билети и други удостоверителни знаци
за участие в хазартните игри със залагания върху
резултати от спортни състезания и надбягвания
с коне и кучета (в 3 екземпляра) – оригинал;
Чл. 11. За издаване на лиценз за организиране на хазартни игри със залагания върху
случайни събития и със залагания, свързани
с познаване на факти, освен документите по
чл. 5, ал. 1 се подават и следните документи:
1. задължителни правила за пунктовете за
залагания върху случайни събития и за залагания, свързани с познаване на факти, относно
вида на помещенията и сградите, минималната
площ, разпределението на помещенията и необходимото техническо оборудване за контрол
(в 2 екземпляра) – оригинал;
2. технически и функционални характеристики на системите по чл. 62, ал. 3 ЗХ (в 2
екземпляра) – оригинал;
3. документ за собственост и документ,
удостоверяващ правното основание за ползване
на сградите и помещенията, в които се намират системите за подаване на информация за
формирането и разпределянето на печалбите,
и за пунктовете;
4. нотариално заверено писмено съгласие
на всички съсобственици, когато помещенията, в които са разположени пунктовете за
приемане на залози и изплащане на печалби,
са съсобствени;
5. образци (цветни макети – лице и гръб)
на фишове, билети и други удостоверителни
знаци за участие в хазартните игри със залагания върху случайни събития и със залагания,
свързани с познаване на факти (в 3 екземпляра) – оригинал;
6. план-сметка за приходите от залози и
разходите за печалби;
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7. списък на игралното оборудване, съдържащ данни най-малко за: типа, модификацията,
броя, производствените номера, производителя и годината на производство на игралното
оборудване.
Чл. 12. За издаване на лиценз за организиране на хазартни игри с игрални автомати в
игрална зала освен документите по чл. 5, ал. 1
се подават и следните документи:
1. документ за собственост и документ, удостоверяващ правното основание за ползване на
сградите и помещенията, в които се намира
игралната зала;
2. копие от кадастрална карта или от подробен устройствен план (в случаите, когато няма
влязла в сила кадастрална карта и кадастрални
регистри) за територията, на която се намира
обектът, с нанесени данни за отстоянието, съгласно Наредбата за правилата, начините, техническите способи и изискванията за измерване
на отстояние по чл. 44 от Закона за хазарта;
3. удостоверение за измереното отстояние,
издадено от правоспособно лице, което може
да извършва дейности по кадастър, геодезия
и картография;
4. нотариално заверено писмено съгласие
на всички съсобственици, когато помещението, в което е разположена игралната зала, е
съсобствено;
5. задължителни правила за игралната зала
относно вида на помещенията, минималната
площ и разпределението на помещенията и необходимото техническо оборудване за контрол
(в 2 екземпляра) – оригинал;
6. одобрен от главния архитект на съответната община (район) технически проект – част
архитектура, на игралната зала и прилежащите
є помещения с включени разпределения на
помещенията и тяхната площ, както и документ
за въвеждане в експлоатация (удостоверение
за въвеждане в експлоатация, съответно разрешение за ползване) на обекта, в който е
разположена игралната зала;
7. план-схема за предназначението на
помещенията и площта в игралната зала, за
броя и разположението на игралното оборудване в съответствие с изискванията на ЗХ – в
оригинал, изготвена и подписана от лице с
проектантска правоспособност, придобита по
реда на ЗКАИИП, и подписана от искателя;
8. правилник за средствата и начина за опазване на реда и сигурността в обекта, в който
ще се организират хазартните игри – изготвен
и подписан от искателя;
9. договор за охрана на игралната зала
с приложено разрешение за извършване на
охранителна дейност; тези документи не се
представят, когато охраната на игралната зала
ще се извършва от лица, които са в трудови
правоотношения с лицето – организатор на
хазартните игри;
10. документи, удостоверяващи произхода,
собствеността или друго правно основание за
ползване на игралното оборудване;
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11. списък на игралното оборудване, съдържащ данни най-малко за: наименованието, типа,
модификацията, броя, производствените номера,
производителя и годината на производство на
игралното оборудване;
12. списък на джакпот системите, съдържащ данни най-малко за: наименованието,
типа, модификацията, броя, производствените
номера и процента на отчисление на съответната система, както и наименованието, типа,
модификацията, броя, производствените номера
на свързаните в съответната джакпот система
игрални автомати.
Чл. 13. За издаване на лиценз за организиране на хазартни игри в игрално казино
освен документите по чл. 5, ал. 1 се подават
и следните документи:
1. документ за собственост и документ, удостоверяващ правното основание за ползване на
сградите и помещенията, в които се намира
игралното казино;
2. копие от кадастрална карта или от подробен устройствен план (в случаите, когато няма
влязла в сила кадастрална карта и кадастрални
регистри) за територията, на която се намира
обектът с нанесени данни за отстоянието, съгласно Наредбата за правилата, начините, техническите способи и изискванията за измерване
на отстояние по чл. 44 от Закона за хазарта;
3. удостоверение за измереното отстояние,
издадено от правоспособно лице, което може
да извършва дейности по кадастър, геодезия
и картография;
4. нотариално заверено писмено съгласие
на всички съсобственици, когато помещението, в което е разположено игралното казино,
е съсобствено;
5. одобрен от главния архитект на съответната
община (район) технически проект – част архитектура, на игралното казино и прилежащите
му помещения с включени разпределения на
помещенията и тяхната площ, както и документ
за въвеждане в експлоатация (удостоверение
за въвеждане в експлоатация, съответно разрешение за ползване) на обекта, в който е
разположено игралното казино;
6. план-схема за предназначението на помещенията и площта в игралното казино, за
броя и разположението на игралното оборудване в съответствие с изискванията на ЗХ – в
оригинал, изготвена и подписана от лице с
проектантска правоспособност, придобита по
реда на ЗКАИИП, и подписана от искателя;
7. правилник за средствата и начина за
опазване на реда и сигурността в игралното
казино – изготвен и подписан от искателя;
8. удостоверения за придобита квалификация
за упражняване на професията и договори с
лицата, пряко свързани с управлението на игралното казино и с организирането на хазартни
игри в него;
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9. задължителни правила за игралното казино относно вида на помещенията или сградата,
минималната площ, разпределението на помещенията и необходимото техническо оборудване
за контрол (в 2 екземпляра) – оригинал;
10. образец на регистър по чл. 74, ал. 1 ЗХ;
11. договор за охрана на игралното казино
с приложено разрешение за осъществяване на
охранителна дейност, както и списък на лицата,
които ще я извършат;
12. документи, удостоверяващи произхода,
собствеността или друго правно основание за
ползване на игралното оборудване;
13. списък на игралните маси, съдържащ
най-малко данни за: брой, производствен номер, вид на хазартната игра, вид на залога;
14. списък на игралните автомати, съдържащ данни най-малко за: наименованието,
типа, модификацията, броя, производствените
номера, производител, година на производство
на игралното оборудване;
15. списък на джакпот системите, съдържащ данни най-малко за: наименованието,
типа, модификацията, броя, производствените
номера и процента на отчисление на съответната система, както и наименованието, типа,
модификацията, броя, производствените номера
на свързаните в съответната джакпот система
игрални автомати;
16. образци от удостоверителни знаци за
участие в хазартните игри в игралното казино,
отговарящи на изискванията на общите задължителни игрални условия и правила по чл. 22,
ал. 1, т. 4 ЗХ.
Чл. 14. (1) За издаване на лиценз за организиране на хазартни игри от разстояние
освен документите по чл. 5, ал. 1 се изискват
и следните документи:
1. нотариално заверени декларации за:
а) обстоятелствата по чл. 6, ал. 1, т. 1 ЗХ;
б) съгласие за предоставяне на информация
на ДКХ, Националната агенция за приходите
и Министерството на вътрешните работи за
постъпили, изплатени и налични суми по банковата сметка по чл. 6, ал. 1, т. 3 ЗХ;
2. документ за собственост и/или документ, удостоверяващ правното основание за
ползване на сградата и помещенията, в които
се намира контролният локален сървър на
организатора за организиране на хазартни
игри от разстояние;
3. документи, удостоверяващи произхода,
собствеността или друго правно основание
за ползване на контролния локален сървър
и игралния софтуер на комуникационното
оборудване;
4. документацията на системите по чл. 6,
ал. 1, т. 4 ЗХ с описание на техните функции,
процедури за поддръжка, описание на съобщенията за грешки, както и описание на процеса на
идентификация и регистрация на участниците;
5. технически и функционални характерис-
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тики на системата за достъп по чл. 80, ал. 4
ЗХ (в 2 екземпляра) – оригинал;
6. договор с банка, удостоверяващ, че е
открита сметка за депозиране на залози и
изплащане на печалби съгласно изискванията
на чл. 6, ал. 1, т. 3 ЗХ ;
7. образци на удостоверителни знаци – за
игрите по чл. 7 – 11 и 13;
8. план-сметка за приходите от залози и разходите за печалби – за игрите по чл. 7 – 9 и 11.
(2) При хазартните игри от разстояние билетите, фишовете, талоните и другите удостоверителни знаци за участие в игрите не са ценни
книжа. За тях не се прилагат изискванията на
Наредбата за условията и реда за отпечатване
и контрол върху ценни книжа относно отпечатване, предоставяне и унищожаване.
Чл. 15. За издаване на лиценз за организиране
на хазартни игри от разстояние чрез интернет
освен документите по чл. 14, ал. 1 се изискват
и следните документи:
1. подробна документация на сайта, чрез
който ще се извършва участието в хазартни
игри от разстояние, съдържаща пълно описание на неговите технически и функционални
характеристики – представя се на хартиен
носител;
2. списък на виртуалното игрално оборудване, включващ най-малко следните данни:
наименование, версия на игралния софтуер,
идентификационен номер – представя се при
хазартните игри тото и лото, бинго и кено,
игри със залагания върху случайни събития
и със залагания, свързани с познаване на
факти, и игри със залагания върху резултати
от спортни състезания и надбягвания с коне
и кучета;
3. списък на виртуално игрално оборудване, включващ най-малко следните данни:
наименование, версия на игралния софтуер,
идентификационен номер и максимален брой
едновременни игрални сесии, съответстващ на
съответния брой игрални места – представя
се при хазартни игри с игрални автомати и
хазартни игри в игрално казино;
4. правила за съхранение на информацията
за едновременните игрални сесии, направените
залози и формирането на печалбите.
Чл. 16. За издаване на лиценз за организиране
на хазартни игри от разстояние чрез електронни
съобщителни средства освен документите по
чл. 14, ал. 1 се изискват и следните документи:
1. предварителен договор с телефонен и/или
телекомуникационен оператор за доставка на
електронната съобщителна услуга;
2. предварителен договор за предоставяне
на телевизионни услуги, сключен между телевизия, организатор и изпълнителен продуцент;
3. удостоверение за вписване в публичния
регистър на администраторите на лични данни,
издадено от Комисията за защита на личните
данни.
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т р е т а

ДОКУМЕНТИ ЗА ИЗДАВАНЕ НА ПЪРВОНАЧАЛЕН ЛИЦЕНЗ ЗА ПРОИЗВОДСТВО,
РАЗПРОСТРАНЕНИЕ И СЕРВИЗ И ЗА ВНОС,
РАЗПРОСТРАНЕНИЕ И СЕРВИЗ НА ИГРАЛНО ОБОРУДВАНЕ
Чл. 17. (1) За издаване на лиценз за производство, разпространение и сервиз или за
внос, разпространение и сервиз на игрално
оборудване се подава искане, към което се
прилагат следните документи:
1. документи за искателя – в случаите, когато
той няма получен ЕИК или в искането не е
посочен ЕИК, се представят:
а) документ за актуална търговска или съдебна регистрация и актуален учредителен акт,
съответно устав, заверен от законния представител на искателя, или
б) извлечение от съдебен регистър или
еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която
е установено търговското дружество, както и
актуален учредителен акт;
2. документи за идентификация на собствениците, съдружниците или акционерите на
искателя:
а) извлечение от книгата на акционерите на
искателя, заверена от законния му представител;
б) извлечение от съдебен регистър, еквивалентен документ на съдебен или административен орган по т. 1, буква „б“ или друг
документ на искателя, който удостоверява
данни за лицата по т. 2 – в случаите, когато
искателят няма получен ЕИК или в искането
не е посочен ЕИК;
в) в случай че лицето по т. 2 притежава квалифицирано участие в капитала на искателя и
е юридическо лице, което не е регистрирано в
Република България, се представя документ по
т. 1, буква „б“, от който да са видни законните
представители на лицето;
3. свидетелства за съдимост на:
а) собствениците, съдружниците и акционерите с квалифицирано участие на искателя – оригинал;
б) управителите, прокуристите и членовете
на контролните и управителните органи на
дружеството – оригинал;
4. нотариално заверени декларации по образец:
а) за обстоятелствата по чл. 8, ал. 1 и 4
ЗХ – оригинал;
б) по чл. 8, ал. 2 ЗХ за произхода на средствата за организиране на дейността и за извършване
на инвестициите по чл. 5, ал. 2, съответно по
чл. 26, ал. 4, т. 6 или ал. 5 ЗХ – оригинал;
в) по чл. 8, ал. 2 ЗХ за наличието или
липсата на собственици или съдружници/акционери, които са неперсонифицирани дружества или дружества, регистрирани в офшорна
зона – оригинал;
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г) имотно и финансово състояние по чл. 8,
ал. 5 ЗХ – оригинал;
д) обстоятелствата по чл. 7, ал. 1 ЗХ – оригинал;
5. документи, доказващи притежаване на
средствата за извършване на инвестиции и за
организирането на дейностите, в размерите,
определени в чл. 5, ал. 1, съответно в чл. 26,
ал. 4, т. 6 и ал. 5 ЗХ; такива документи могат
да бъдат: извлечения от банкови сметки, баланс, оборотна ведомост, касова книга и други;
6. документи, доказващи произхода на
средствата за инвестиции и за организиране
на хазартните дейности:
а) одитиран годишен финансов отчет за
предходната година;
б) междинен финансов отчет, обхващащ
периода, посочен в декларациите по т. 4, букви
„б“ и „д“;
в) годишна данъчна декларация на искателя
за предходната година;
г) удостоверение по чл. 87, ал. 6 ДОПК;
д) други документи, доказващи произхода
на средствата, в зависимост от декларирания
източник на финансиране;
е) съответните документи по букви „а“ – „д“
за трети лица, когато финансовите средства са
предоставени от тях;
7. свидетелство за регистрация на марка
на производител или вносител от Патентното ведомство на Република България или от
Ведомството за хармонизация на вътрешния
пазар (OHIM);
8. графичен образец на фирмена пломба на
производителя или на сервиза на вносителя;
9. графични образци на маркировка, съдържаща данните по чл. 66 от ЗХ – при искане за
издаване на лиценз за производство, разпространение и сервиз;
10. списък на сервизните техници на сервизите на производителя или вносителя, съдържащ най-малко следните данни: трите имена
и ЕГН на сервизните техници, специалност и
координати за контакт;
11. документ за платена държавна такса за
разглеждане на документите.
(2) Когато искателят е търговско дружество
по чл. 4, ал. 1, т. 1 ЗХ, в което собственик,
съдружник или акционер е чуждестранно
лице извън случаите по чл. 7, ал. 2 ЗХ, към
искането по ал. 1 се представят и документи,
доказващи изпълнението на чл. 7, ал. 1, т. 1
или 2 ЗХ.
Чл. 18. За издаване на решение за потвърждаване извършването на инвестициите при
първоначален лиценз за производство, разпространение и сервиз на игрално оборудване се
подава искане, към което се прилагат следните
документи:
1. документи, доказващи придобиването и/
или придобиването чрез финансов лизинг на материални и/или нематериални активи, съгласно
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§ 1, т. 19 от допълнителната разпоредба на ЗХ,
свързани с организирането на дейността; такива
документи могат да бъдат: нотариални актове
за придобиване право на собственост, договори,
фактури за извършени плащания, финансови
отчети, счетоводни сметки и др.;
2. документ за платена държавна такса за
разглеждане на документите.
Г л а в а

ч е т в ъ р т а

ПРОМЕНИ В ОБСТОЯТЕЛСТВАТА ПО ИЗДАДЕН ЛИЦЕНЗ
Чл. 19. (1) За издаване на решение за одобряване на вписана промяна в търговската
регистрация на организатора на хазартни игри
или дейности по ЗХ и за издаване на ново
удостоверение по чл. 34 ЗХ с вписана промяна се подава искане, към което се прилагат
следните документи:
1. документи за искателя – в случаите, когато
искателят няма получен ЕИК или в искането
не е посочен ЕИК, се представят документите
по чл. 5, ал. 1, т. 1;
2. документи за новоизбраното лице, което
представлява организатора – представят се
документите по чл. 5, ал. 1, т. 3, буква „б“ и
т. 4, буква „а“ и удостоверение по чл. 87, ал. 6
ДОПК;
3. документ за платена държавна такса за
разглеждане на документите.
(2) За издаване на решение по чл. 37, ал. 4
ЗХ се подава искане, към което се прилагат
следните документи:
1. при промяна в състава на управителен или
контролен орган на организатор се представят
документите по ал. 1;
2. при промяна на собственик, съдружник
или акционер с квалифицирано участие на организатор се представят документите по чл. 5,
ал. 1, т. 1, 2, т. 3, буква „а“, т. 4, букви „а“ и „д“,
удостоверение по чл. 87, ал. 6 ДОПК, договор
за придобиване на акции, документи, доказващи
произхода на средствата за закупуване на дяловете (акциите), както и баланс на организатора
към последния календарен месец преди датата
на подаване на искането;
3. документ за платена държавна такса за
разглеждане на документите.
Чл. 20. (1) За издаване на решение за даване
на разрешение за извършване на промени в
обстоятелствата по издаден лиценз, различни от
промените по чл. 19, както и за утвърждаване
на промени в правилата на организатора по
чл. 22, ал. 1, т. 11 ЗХ се подава искане, към
което се прилагат документите по ал. 2, 3 или 4.
(2) Към искане за даване на разрешение за
извършване на промени в игралното, виртуалното игрално оборудване и/или комуникационно оборудване (намаляване или увеличаване
на броя, подмяна, промяна в типа, съответно
версията, или модификацията) се прилагат
следните документи:
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1. списък на игралното, виртуалното игрално оборудване и/или комуникационно
оборудване, което ще бъде подменено, модифицирано или с което ще бъде намален или
увеличен броят на оборудването, съдържащ
най-малко следните данни: наименованието,
типа, модификацията, броя, производствените номера, производителя и годината на
производство на игралното оборудване, съответно наименование, версия на софтуера,
модификация, идентификационен номер,
производител на софтуера, максимален брой
игрални сесии, съответстващ на броя игрални
места за виртуалното игрално оборудване и/
или комуникационно оборудване;
2. списък на игралното оборудване, на
виртуалното игрално и/или комуникационно
оборудване, което ще бъде в експлоатация
след промените, съдържащ най-малко следните данни: наименованието, типа, модификацията, броя, производствените номера,
производителя и годината на производство
на игралното оборудване, съответно наименование, версия на софтуера, модификация,
идентификационен номер, производител на
софтуера, максимален брой игрални сесии,
съответстващ на броя игрални места за
виртуалното игрално оборудване и/или комуникационно оборудване;
3. документи, удостоверяващи произхода,
собствеността или друго правно основание за
ползване на новото игрално или комуникационно оборудване;
4. план-схема за предназначението и площта
на помещенията в игралната зала, за броя и
разположението на игралното оборудване в
съответствие с изискванията на ЗХ – представя се в оригинал, изготвена и подписана
от лице с проектантска правоспособност,
придобита по реда на ЗКАИИП, и подписана
от искателя – в случаите, когато се увеличава
броят на игралното оборудване и/или броят
на игралните места;
5. документ за платена държавна такса за
разглеждане на документите.
(3) Към искане за даване на разрешение за
вписване на промяна в броя и/или адреса на
пунктовете за приемане на залози и изплащане
на печалби и на централния пункт, в който е
разположена централната компютърна система
или контролният локален сървър, се прилагат
следните документи:
1. документите по чл. 5, ал. 1, т. 4, букви „г“
и „е“ и т. 5 – за съответния нов пункт;
2. документ за собственост и документ, удостоверяващ правното основание за ползване на
сградите и помещенията, в които се намират
новите пунктове за приемане на залози и изплащане на печалби или е разположена централна компютърна система или контролният
локален сървър;
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3. нотариално заверено писмено съгласие
на всички съсобственици, когато помещенията,
в които са разположени новите пунктовете за
приемане на залози и изплащане на печалби,
са съсобствени;
4. документ за платена държавна такса за
разглеждане на документите.
(4) Към искане за утвърждаване на промени
в правилата на организатор на хазартни игри
по реда на чл. 22, ал. 1, т. 11 ЗХ се прилагат
следните документи:
1. описание на промените: посочват се
разпоредбите от утвърдените на организатора
правила, в които се извършва изменение, допълнение и/или заличаване на текст, както и
новосъздадените разпоредби;
2. пълен текст на правилата, в който са
нанесени планираните промени от организатора – подписани от искателя (в 2 екземпляра) – оригинал;
3. документ за платена държавна такса за
разглеждане на документите.
Чл. 21. (1) При преобразуване чрез промяна
на правната форма новоучреденото дружество
подава искане за издаване на решение по
чл. 39, ал. 5 ЗХ и удостоверение, в което да
се отрази новият титуляр на лиценза. Към искането се прилагат документ за платена такса
за разглеждане на документи, документите по
чл. 5, ал. 1, т. 3, буква „б“ и т. 4, буква „а“ и
удостоверение по чл. 87, ал. 6 ДОПК за всяко от
лицата, които представляват организатора или
са членове на негов управителен или контролен орган. Такива документи не се представят,
ако са били представени за съответното лице
при издаване на лиценза на преобразувалия
се организатор.
(2) При преобразуване чрез вливане или
сливане приемащото, съответно новоучреденото, дружество подава искане за издаване на
решение по чл. 39, ал. 5 ЗХ и удостоверение,
в което да се отрази новият титуляр на лиценза. Към искането се прилагат и следните
документи:
1. декларация за обстоятелствата по чл. 9,
ал. 8 ЗХ;
2. документите по чл. 5, ал. 1, т. 2 за приемащото и/или новоучреденото дружество;
3. документите по чл. 19, ал. 1, т. 2 за новоизбраните лица, представляващи приемащото,
съответно новоучреденото, дружество;
4. ако в резултат на преобразуването е настъпила промяна в съдружниците или акционерите,
притежаващи квалифицирано участие, за тях се
представят документите по чл. 19, ал. 2, т. 2;
5. документ за платена такса за разглеждане
на документи.
(3) При преобразуване чрез разделяне или
отделяне приемащото дружество подава искане
за издаване на решение по чл. 39, ал. 5 ЗХ и
удостоверение, в което да се отрази новият

ВЕСТНИК

БРОЙ 85

титуляр на лиценза. Към искането освен документите по ал. 2 за приемащото дружество
се подават и следните документи:
1. документи, доказващи притежаването на
средствата за организиране на играта, лицензът
за която е преминал при приемащото дружество;
2. документи, доказващи притежаването на
инвестициите, направени при първоначално
издадения лиценз, от организатора, при когото
този лиценз е останал, съответно преминал, в
резултат на преобразуването;
3. счетоводен баланс на приемащото дружество към последното число на месеца след
вписване на преобразуването в търговския
регистър заедно с амортизационен план – разбивка по счетоводни сметки от група 20 – 21;
4. разделителен протокол относно активите
на преобразуващото се дружество;
5. документ за платена такса за разглеждане
на документи.
Г л а в а

п е т а

ПРОДЪЛЖАВАНЕ СРОКА НА ЛИЦЕНЗА.
НОВ ЛИЦЕНЗ. ПРЕДСРОЧНО ПРЕКРАТЯВАНЕ
Чл. 22. За продължаване срока на издаден
лиценз се подава искане, към което се прилага
нотариално заверена декларация за обстоятелствата по чл. 36, ал. 1, т. 3 ЗХ.
Чл. 23. За издаване на лиценз в случаите
по чл. 36, ал. 3 ЗХ преди изтичане срока на
действащия лиценз се подава искане, към което
се прилагат следните документи:
1. нотариално заверена декларация за липсата
на промяна или изменение в обстоятелствата,
които се доказват с документите по наредбата;
2. документите, предвидени в наредбата за
съответния вид хазартна игра, за обстоятелствата по отношение на които е налице промяна
или изменение;
3. документ за платена държавна такса за
разглеждане на документите.
Чл. 24. За прекратяване действието на лиценза преди изтичането на срока му се подава
искане с нотариална заверка на подписа на
законния представител на искателя.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. „Официално заверен препис“ по смисъла
на наредбата е нотариално заверен препис от
документ или препис от документ, заверен от
лицето, което го е издало или съставило.
§ 2. „Официален превод“ е превод, извършен от преводач, който има сключен договор
с Министерството на външните работи за извършване на официални преводи.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 3. Наредбата се приема на основание чл. 8,
ал. 5 от Закона за хазарта.
10066
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 271
ОТ 30 ОКТОМВРИ 2012 Г.

за приемане на Наредба за опаковките и отпадъците от опаковки
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С ТА Н О В И :
Член единствен. Приема Наредба за опаковките и отпадъците от опаковки.
Заключителни разпоредби
§ 1. Отменя се Наредбата за опаковките и
отпадъците от опаковки, приета с Постановление № 41 на Министерския съвет от 2004 г.
(обн., ДВ, бр. 19 от 2004 г.; попр., бр. 56 от
2004 г.; изм. и доп., бр. 104 от 2004 г., бр. 58
от 2005 г., бр. 53 от 2008 г. и бр. 29 от 2011 г.).
§ 2. Постановлението и наредбата по член
единствен влизат в сила от деня на обнародването им в „Държавен вестник“ с изключение на
разпоредбите на чл. 23, 24 и 25 от наредбата,
които влизат в сила от 1 януари 2013 г.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков

НАРЕДБА

за опаковките и отпадъците от опаковки
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С наредбата се определят изискванията
за пусканите на пазара опаковки и опаковъчни
материали, както и за разделното събиране,
многократна употреба, рециклиране, оползотворяване и/или обезвреждане на отпадъци от
опаковки, включително постигането на цели за
рециклиране и/или оползотворяване.
Чл. 2. С наредбата се регламентират:
1. изискванията за предотвратяване вредното
въздействие на отпадъците от опаковки върху
околната среда;
2. прилагането на мерки от лицата, които
пускат на пазара опаковани стоки, за събирането, оползотворяването и/или обезвреждането
на образуваните в резултат на тяхната употреба
отпадъци от опаковки без риск за човешкото
здраве и околната среда и за постигане на
целите за оползотворяване по чл. 9;
3. изискванията към пусканите на пазара
опаковки;
4. изискванията за маркиране на опаковките;
5. мерките за намаляване на отпадъците от
опаковки, предназначени за крайно обезвреждане, при спазване на следната последователност:
а) предотвратяване образуването на отпадъци
от опаковки;
б) подготовка за повторна употреба на отпадъци от опаковки;
в) рециклиране на отпадъци от опаковки;
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г) друго оползотворяване на отпадъци от
опаковки, например оползотворяване за получаване на енергия, и
д) обезвреждане;
6. условията за носене на отговорност от
първоначалния причинител на отпадъци от
опаковки по цялата верига от тяхното събиране до третирането им, както и за споделяне и
прехвърляне на отговорността между лицата,
участващи във веригата за събиране и третиране, в съответствие с чл. 7, ал. 3 от Закона
за управление на отпадъците (ЗУО);
7. мерките, които определят носенето на
разширена отговорност от производителите,
с цел насърчаване на повторната употреба,
предотвратяването, рециклирането и друго
оползотворяване на отпадъците от опаковки в
съответствие с чл. 13, ал. 2 и 3 ЗУО;
8. създаването на системи за разделно събиране, рециклиране и оползотворяване на
отпадъците от опаковки;
9. информирането на крайните потребители
за ролята им в разделното събиране на отпадъци от опаковки, значението на маркировките
върху съществуващите опаковки на пазара и
наличните системи за събиране, оползотворяване и обезвреждане.
Чл. 3. (1) Наредбата се прилага за всички
видове пуснати на пазара на Република България
опаковки и за всички отпадъци от опаковки,
използвани или изхвърляни от домакинствата
или при предоставянето на услуги, или при
извършването на промишлена, търговска, административна или всякаква друга дейност,
независимо от използваните материали.
(2) Наредбата не изключва действието
на други нормативни изисквания, свързани
с качеството на опаковките, сигурността на
опакования продукт, защитата на човешкото
здраве, хигиенните и транспортните изисквания,
както и на разпоредбите за управлението на
опасни отпадъци.
(3) На пазара в Република България могат
да се пускат само опаковки, които отговарят
на изискванията на глава втора.
Г л а в а

в т о р а

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПУСКАНИТЕ НА ПАЗАРА ОПАКОВКИ
Чл. 4. (1) Пусканите на пазара опаковки
трябва да отговарят на следните изисквания:
1. при производството на опаковките да се
осигури:
а) ограничаване до минимум на тяхното
тегло и обем до степен, при която опаковката
обезпечава безопасността, хигиената на опакования продукт и приемливостта за потребителя;
б) свеждане до минимум на вредните и
опасните вещества и материали в състава и в
компонентите на опаковките по отношение на
образуваните емисии, пепели или инфилтрат,
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когато отпадъците или остатъците от дейностите
по управление на отпадъците от опаковки се
изгарят или депонират;
2. при проектирането, производството и
разпространението на опаковките:
а) да се позволи многократната им употреба
или оползотворяването им, включително чрез
рециклиране;
б) да се ограничи във възможно най-голяма степен въздействието на опаковките върху
околната среда в резултат на обезвреждането
на отпадъците от опаковки или остатъците от
дейностите по управление на отпадъците от
опаковки;
3. при годност за многократна употреба на
опаковките едновременно да бъдат изпълнени
следните условия:
а) физичните свойства и характеристики на
опаковките да позволяват при използването им
по предназначение да се извършат определен
брой употреби или обращения на опаковките;
б) да е възможно употребените опаковки
да бъдат обработвани така, че да се осигури
спазване на изискванията за опазване на човешкото здраве и за безопасност;
в) когато опаковките повече не могат да се
употребяват многократно и се превръщат в отпадъци, да е възможно тяхното оползотворяване;
4. опаковките да се произвеждат по начин,
който да дава възможност за рециклиране на
съответен процент от теглото на използваните
материали и влагането им в същите опаковки
или в други продукти в съответствие с действащите стандарти, като този процент може да
варира в зависимост от вида на материала, от
който е изработена опаковката;
5. отпадъците от опаковки, предназначени
за изгаряне с оползотворяване на енергията,
трябва да притежават калорична стойност,
която да позволи оптимизиране на процеса на
енергийното им оползотворяване;
6. биоразградимите отпадъци от опаковки
трябва да са съставени от материали, позволяващи физично, химично, термично или
биологично разграждане, така че в процеса на
компостиране по-голямата част от съответния
материал да се разгражда до въглероден диоксид, биомаса и вода.
(2) Пусканите на пазара опаковъчни материали трябва да отговарят на изискванията на
ал. 1, т. 1, буква „б“.
(3) Лицата, които пускат на пазара опаковки
и опаковъчни материали, удостоверяват с декларация за съответствие по образец съгласно
приложение № 1 съответствието на опаковките и
опаковъчните материали с изискванията на ал. 1.
(4) Лицата, които пускат на пазара опаковани
стоки, са длъжни да използват само опаковки,
които отговарят на изискванията на ал. 1, като
изискват копие от декларация за съответствие
по ал. 3, издадена от лицето, което пуска на
пазара опаковката или опаковъчния материал.
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(5) Декларацията за съответствие по ал. 3
или копието от нея се съхранява от лицата по
ал. 3 за срок 3 години считано от датата на
издаването є и се предоставя при поискване
от контролните органи.
(6) Опаковките, произведени съгласно изискванията на българските стандарти, с които
се въвеждат хармонизираните европейски
стандарти, се счита, че съответстват на изискванията на ал. 1.
(7) Българският институт по стандартизация
публикува в официалния си бюлетин списък
със стандартите по ал. 6.
(8) На Европейската комисия се съобщават
българските стандарти, действащи в области, в
които липсват хармонизирани стандарти, считани за отговарящи на изискванията на ал. 1.
Чл. 5. (1) Лицата по чл. 14, ал. 1 ЗУО маркират всяка пусната от тях на пазара опаковка със:
1. идентификационен номер и/или абревиатура съгласно приложение № 2;
2. маркировка за рециклиране на опаковката
и вида на материала, от който е изработена,
съгласно приложение № 3;
3. маркировка за разделно събиране на отпадъците от опаковки съгласно приложение № 4.
(2) Маркировката по ал. 1 трябва да е ясна
и четлива, достатъчно здрава и трайна, включително след отваряне на опаковката.
(3) Маркировката по ал. 1, т. 1 – 3 се поставя върху компонента на опаковката, който е с
най-голямо тегло, или върху етикета є.
(4) Забранява се използването на други знаци
за идентифициране на съответните опаковъчни
материали освен посочените в приложения
№ 2 и 3.
Чл. 6. (1) Забранява се използването и пускането на пазара на опаковки и опаковъчни
материали, съдържащи олово, кадмий, живак
и шествалентен хром с обща концентрация,
по-висока от 100 ppm (сто части на милион).
(2) Лицата, които пускат на пазара опаковки и опаковъчни материали, удостоверяват
съответствието с изискванията на ал. 1 с декларация за съответствие по образец съгласно
приложение № 5.
(3) Декларацията за съответствие по ал. 2 се
съставя въз основа на протокол за изпитване,
издаден от акредитирана лаборатория.
(4) Производителите на опаковки не съставят
декларация по ал. 2 в случаите, когато произвеждат опаковки от опаковъчен материал, за
който е съставена декларация за съответствие
от производителя му, и не влагат допълнителни
материали в опаковките.
(5) Лицата, които пускат на пазара опаковани
стоки, са длъжни да пускат на пазара само стоки
в опаковки, които отговарят на изискванията
на ал. 1, като изискват копие от декларацията
за съответствие по ал. 2, издадена от лицето,
което пуска на пазара:
1. опаковката, или
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2. опаковъчния материал – в случаите, когато не са вложени допълнителни материали
в опаковките.
(6) Декларацията за съответствие по ал. 2
или копието от нея се съхранява от лицата по
ал. 2 за срок 5 години считано от датата на
издаването є и се предоставя при поискване
от контролните органи.
(7) Изискванията на ал. 1 не се прилагат за:
1. опаковки, произведени изцяло от оловно
стъкло;
2. пластмасови палети и каси в затворени и
контролирани системи за многократна употреба
и разпространение, при условие че те са обозначени по траен и видим начин и наднормените
количества тежки метали са единствено вследствие на влагането на рециклирани материали,
произхождащи от други пластмасови каси или
палети, съдържащи тежки метали.
Чл. 7. (1) Изискванията на чл. 6, ал. 1 може
да бъдат надвишавани само за опаковките,
произведени изцяло от стъкло, когато:
1. при производствения процес не са въвеждани преднамерено олово, кадмий, живак
и шествалентен хром;
2. превишаването на пределно допустимите
концентрации е единствено вследствие на влагането на рециклирани материали;
3. опаковката/опаковъчният материал се
произвежда в контролиран процес.
(2) Производителят или негов упълномощен
представител е длъжен да изпрати доклад на
министъра на околната среда и водите в срок
един месец от получаването на последните резултати, когато общата концентрация на тежки
метали в 12 последователни месеца надвишава
общо 200 ppm (двеста части на милион) олово,
кадмий, живак и шествалентен хром за всеки
месец поотделно, установена при измерванията
за контрол на готовата продукция от всяка пещ
за стъкло, работеща в нормален и постоянен
производствен режим.
(3) Докладът по ал. 2 съдържа информация
за:
1. измерените стойности;
2. описание на използваните методи за
измерване;
3. предполагаемите източници, довели до
високи нива на концентрация на тежки метали
в опаковъчния материал от стъкло;
4. взетите мерки за намаляване нивата на
концентрация на тежките метали, които следва
да са описани подробно.
(4) Когато производителят или неговият
упълномощен представител не могат да бъдат
идентифицирани на територията на Република България, задължение за докладване има
лицето, което пуска на пазара опаковката или
опаковъчния материал.
(5) Производителят или негов упълномощен
представител е длъжен да осигури достъп на
контролните органи до местата за производство
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и използваните методи за измерване, както и
при поискване да им представи получените
резултати от измерванията на хартиен и/или
електронен носител.
Г л а в а

т р е т а

ИЗИСКВАНИЯ ЗА СЪБИРАНЕТО, ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕТО И РЕЦИКЛИРАНЕТО НА
ОТПАДЪЦИТЕ ОТ ОПАКОВКИ
Раздел I
Общи изисквания
Чл. 8. Лицата, които пускат на пазара опаковани стоки, отговарят за:
1. намаляване образуването на отпадъци
от опаковки, включително за оптимизиране
на опаковките и многократната им употреба, както и за влагането на рециклирани
материали при производството на опаковки,
когато това не противоречи на хигиенните и
здравните норми;
2. разделното събиране на образуваните от
тях отпадъци от опаковки, включително организиране на системите по чл. 2, т. 8;
3. рециклирането и оползотворяването на
разделно събраните отпадъци от опаковки
по т. 2;
4. екологосъобразното обезвреждане на отпадъците от опаковки, които не могат да бъдат
рециклирани и/или оползотворени.
Чл. 9. (1) Лицата, които пускат на пазара
опаковани стоки, предприемат мерки за постигане на следните цели:
1. не по-малко от 60 на сто от теглото на
отпадъците от опаковки трябва да бъдат оползотворени или изгорени в инсталации за изгаряне
на отпадъци с оползотворяване на енергията;
2. не по-малко от 55 на сто и не повече от
80 на сто от теглото на отпадъците от опаковки
трябва да бъдат рециклирани, като се рециклира
не по-малко от:
а) 60 на сто от теглото на отпадъците от
опаковки от стъкло;
б) 60 на сто от теглото на отпадъците от
опаковки от хартия и картон;
в) 50 на сто от теглото на отпадъците от
опаковки от метали;
г) 22,5 на сто от теглото на отпадъците от
опаковки от пластмаси, при чието рециклиране
се получава единствено пластмаса;
д) 15 на сто от теглото на дървесните отпадъци от опаковки.
(2) Целите по ал. 1 се постигат поетапно
съгласно сроковете по § 3 на преходните и
заключителните разпоредби (ПЗР).
(3) Не се отчитат за изпълнение на целите
по ал. 1 пристигналите на територията на Република България от друга държава – членка
на Европейския съюз (ЕС), и/или внесените
от страни извън територията на ЕС отпадъци
от опаковки.
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(4) Подготовката за повторна употреба на
отпадъци от опаковки се зачита за изпълнение
на задълженията и на целите по рециклиране
по чл. 9 само ако:
1. подготовката за повторна употреба е
извършена от лица, притежаващи документ
за извършване на дейности с отпадъци по
чл. 35 ЗУО;
2. са налице доказателства за превръщането
на отпадъците от опаковки в продукти.
Чл. 10. Отпадъците от опаковки, които не
са оползотворени или въведени в ефективен
процес на оползотворяване към 31 декември
на съответната отчетна година, не се считат за
оползотворени от задължените лица по чл. 14,
ал. 1 ЗУО.
Чл. 11. Изпращането на отпадъци от опаковки от територията на страната към територията на друга държава – членка на ЕС, и/
или изнасянето им извън територията на ЕС
с цел рециклиране се отчитат за изпълнение
на задълженията и на целите по рециклиране
само ако:
1. превозът е извършен при спазване изискванията на Регламент (ЕО) № 1013/2006 на
Европейския парламент и на Съвета от 14 юни
2006 г. относно превози на отпадъци (ОВ, L 190,
12.07.2006 г.), наричан по-нататък „Регламент
1013/2006“, и
2. операцията по рециклиране е извършена
при условия, равностойни на изискванията на
наредбата, включително че съоръжението или
инсталацията, в която е извършено рециклирането, гарантира постигането на целите по чл. 9.
Чл. 12. Лицата, които пускат на пазара
опаковани стоки, изпълняват задълженията
си по чл. 9:
1. чрез колективни системи, представлявани
от организация по оползотворяване, или
2. индивидуално.
Чл. 13. Когато лицата, които пускат на
пазара опаковани стоки, не могат да бъдат
идентифицирани, дистрибуторите, включително
лицата, извършващи продажби на крайните
потребители, имат същите задължения като
производителите, вносителите и/ или лицата,
които декларират пристигания на опаковани
стоки на територията на страната.
Чл. 14. Опаковки, служили за опаковане
на опасни химични вещества, се третират и
транспортират съгласно изискванията за третиране и транспортиране на опасни отпадъци.
Чл. 15. Операторите на инсталации и съоръжения, в които се извършват дейностите предварително третиране, рециклиране, оползотворяване
и/или обезвреждане на отпадъци от опаковки,
трябва да осигурят прилагането на най-добри
налични техники по отношение на опазване на
човешкото здраве и околната среда.
Чл. 16. (1) Лицата, извършващи, дейностите
по рециклиране, оползотворяване и/или обезвреждане на отпадъци от опаковки, включително
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предварително третиране преди оползотворяване и/или обезвреждане, трябва да притежават
съответния документ по чл. 35 ЗУО.
(2) Дейностите по събиране и транспортиране
на отпадъци от опаковки по смисъла на § 1,
т. 41 и 43 от допълнителните разпоредби (ДР)
на ЗУО се извършват от лица, притежаващи
документ по чл. 35, ал. 3 ЗУО и/или документ
по ал. 1.
Чл. 17. (1) Лицата, които пускат на пазара
опаковани стоки, създават по реда на чл. 12
системи за разделно събиране на отпадъци от
опаковки, които трябва да осигуряват:
1. събиране на отпадъците от опаковки от
крайните потребители по подходящ начин, в т.ч.
чрез поставяне на съдове за разделно събиране, разположени на мястото на продажбата на
опакованите стоки, в случай че това е технически възможно, или в близост до мястото на
продажба и други места, където се образуват
отпадъци от опаковки;
2. предаване на събраните по т. 1 отпадъци от опаковки на площадки за временно
съхраняване, на съоръжения за предварително
третиране, рециклиране и/или оползотворяване.
(2) Лицата, при чиято дейност се образуват
отпадъци от опаковки, отговарят за цялостното
оползотворяване или обезвреждане на отпадъците от опаковки.
(3) Отговорността по ал. 2 се носи и от
лицата, на които отпадъците от опаковки са
предадени за събиране, съхраняване, транспортиране, подготовка преди оползотворяване или
обезвреждане.
(4) Лицата по ал. 2 и 3 се освобождават от
отговорност след предаването на отпадъците от
опаковки на лице, което притежава документ
по чл. 35 ЗУО за оползотворяване или обезвреждане на отпадъци от опаковки.
Чл. 18. (1) Притежателите на отпадъци
от опаковки, обозначени с маркировка за
разделно събиране, са длъжни да ги предават
и/или изхвърлят на определените за целта
места, когато на територията на населеното
място има организирана система за разделно
събиране и/или за предаване на отпадъците
за рециклиране.
(2) В случаите, когато са налице условията
по ал. 1, се забранява смесването на събраните
отпадъци от опаковки с други материали или
отпадъци по начин, затрудняващ последващото
им рециклиране или оползотворяване.
Чл. 19. Ползвателите на търговски обекти,
производствени, стопански и административни сгради в населените места по чл. 23, ал. 1
събират разделно получените от дейността
им отпадъци от опаковки от хартия и картон,
стъкло, пластмаси, дърво и метали на територията на обекта и ги предават в съответствие
с изискванията на тази наредба, съответно на
наредбата по чл. 22 ЗУО.
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Чл. 20. Забранява се депонирането, изгарянето без оползотворяване на енергията и/или
обезвреждането по какъвто и да е друг начин
на отпадъци от опаковки, които могат да бъдат рециклирани и/или оползотворени по друг
начин, на територията на страната.
Чл. 21. Системите за събиране и оползотворяване на отпадъци от опаковки не изключват
действието на разпоредбите, свързани с изискванията за опазването на околната среда и
здравето на потребителя, безопасността и хигиената; защита на качеството, автентичността
на техническите характеристики на опакованите
стоки и на използваните материали и защита
на промишлените и търговските права върху
собствеността.
Чл. 22. Включването на рециклирани материали в опаковките не трябва да противоречи
на изискванията за хигиена, безопасност и
опазване здравето на потребителите.
Раздел II
Изисквания към системите за разделно събиране на отпадъци от опаковки
Чл. 23. (1) Системите за разделно събиране
на отпадъци от опаковки по чл. 2, т. 8, организирани от организациите по оползотворяване,
съответно от кметовете на общини, обхващат
не по-малко от 6 000 000 жители на територията на страната и задължително включват
курортните населени места и всички населени
места с население над 5000 жители.
(2) Целите за обхванато население по ал. 1
се постигат от организациите по оползотворяване в съответствие с представляваните от тях
количества опаковки и от кметове на общини
в случаите по чл. 26, ал. 1, т. 2. Конкретната
цел за всяка организация по оползотворяване
се определя съгласно § 1, т. 36 ДР.
(3) Броят на жителите в населените места и
общините се определя въз основа на последните
данни за населението по постоянен адрес на
Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ на Министерството
на регионалното развитие и благоустройството,
актуални към 1 януари на текущата година.
Чл. 24. Системите за разделно събиране
на отпадъци от опаковки, организирани от
организациите по оползотворяване, съответно
от кметовете на общини, включват най-малко
елементите по § 1, т. 33 ДР, в т.ч.:
1. зелени, жълти (и сини) съдове за събиране
на отпадъци от опаковки от домакинствата,
различни от тези за битови отпадъци, като се
осигурява минимален общ обем на съдовете,
както следва:
а) за населени места с под 50 000 жители,
за всеки 400 жители – съдове с минимален
общ обем 3300 л;
б) за населени места от 50 000 до 100 000
жители, за всеки 600 жители – съдове с минимален общ обем 3300 л;
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в) за населени места над 100 000 жители, за
всеки 800 жители – съдове с минимален общ
обем 3300 л;
2. цветни съдове за събиране на отпадъци
от търговски, производствени и административни обекти;
3. площадка за извършване на дейностите по
предварително третиране на разделно събраните
отпадъци от опаковки, отговаряща на всички
изисквания съгласно наредбата по чл. 43, ал. 1
ЗУО; една площадка може да обслужва няколко
системи за разделно събиране;
4. съоръжения за предварително третиране на отпадъци от опаковки, разположени
на площадката по т. 3, в т.ч. инсталации за
сепариране на отпадъци, специализирана и
транспортна техника, обезпечаваща функционирането на съоръженията за предварително
третиране; едно съоръжение може да обслужва
няколко системи за разделно събиране; всяко
съоръжение за предварително третиране на
отпадъци от опаковки трябва да отговаря на
следните изисквания:
а) да е издадено разрешение за въвеждане в
експлоатация на съоръжението от съответния
компетентен орган;
б) капацитетът на сепариращата инсталация да обезпечава и отговаря на нуждите и да
покрива обемите на конкретната/конкретните
система/системи за разделно събиране, която/
които обслужва, както и технически да осигурява отделно сепариране на всички основни
видове отпадъци от опаковки, събрани в специално разположените съдове, но не по-малко
от следните видове отпадъци от опаковки по
материали:
аа) хартия и картон, разделени най-малко на
следните фракции: отпадъци от вълнообразен
картон, смесена хартия;
бб) стъкло;
вв) полимерни материали:
o PET
o LDPE
o HDPE
o PP
o Други твърди пластмаси;
гг) метали – черни и цветни.
Чл. 25. В населените места по чл. 23, ал. 1
съдовете за разделно събиране се разполагат
до съдове за събиране на битови отпадъци.
Раздел III
Задължения на органите на местното самоуправление и местната администрация
Чл. 26. (1) Кметът на общината изпълнява
задълженията по чл. 19, ал. 3, т. 7 ЗУО относно
отпадъци от опаковки, като сключва договори
за изграждане на система за разделно събиране
на отпадъци от опаковки на територията на
общината при минимални параметри на системата съгласно чл. 24 и 25, със:
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1. организации по оползотворяване, притежаващи разрешение, издадено по реда на глава
пета, раздел III от ЗУО, и/или
2. други лица, притежаващи разрешение или
регистрационен документ, издаден по реда на
глава пета, раздели I и II от ЗУО, за извършване на дейности по събиране, транспортиране,
рециклиране и/или оползотворяване на отпадъци на територията на съответната община,
и/или комплексно разрешително, издадено по
реда на глава седма, раздел II от Закона за
опазване на околната среда (ЗООС).
(2) Кметът на общината определя местата
за разполагане на елементите от системата за
разделно събиране на отпадъци от опаковки на
територията на общината, в т.ч. разполагането
на съдове за събиране на битови отпадъци и
съдове за разделно събиране, в съответствие с
минималните критерии по чл. 24 и при спазване
изискванията по чл. 25.
(3) Кметът изпълнява задълженията си по
ал. 1, т. 2 в случай на писмен отказ от всички
организации по оползотворяване на отпадъци
от опаковки да сключат договор за изграждане
и обслужване на система за разделно събиране
на отпадъци от опаковки на територията на
съответната община.
(4) С договорите по ал. 1 се уговарят задълженията на страните по изпълнението и
отчитането на целите за разделно събиране,
рециклиране и оползотворяване.
(5) Кметът на общината осигурява и организира прилагането на подходящи мерки
за недопускане на посегателства и кражби на
отпадъците от съдовете за разделно събиране
на отпадъци от опаковки.
(6) Кметът на общината съдейства при подготовката и провеждането на разяснителните
кампании на организациите по оползотворяване.
(7) В случаите по ал. 1, т. 2 системите за
разделно събиране на отпадъци от опаковки
осигуряват елементите съгласно чл. 24.
(8) Кметът на общината отговаря контейнерите за битови отпадъци, различни от тези
за отпадъци от опаковки, да не бъдат в жълт,
зелен или син цвят.
Чл. 27. (1) В срок един месец след сключване на договор по чл. 26, ал. 1, т. 2 кметът
на общината уведомява писмено министъра на
околната среда и водите.
(2) В случаите по чл. 26, ал. 1, т. 2 едновременно с уведомлението по ал. 1 кметът
представя изготвена и утвърдена от общинския
съвет програма за управление на отпадъците
от опаковки на територията на общината,
включваща:
1. предварителен разчет на количествата
разделно събрани отпадъци от опаковки по
видове материали и източници на събиране,
осигуряващи изпълнението на целите за рециклиране и оползотворяване по чл. 9;
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2. разчети за обхванато население от системите за разделно събиране;
3. план за изграждане на системите за разделно събиране на отпадъци от опаковки от
домакинствата, в т.ч.:
а) описание на съществуващата система за
разделно събиране на отпадъци от опаковки в
случаите, когато това е приложимо;
б) подробно описание на системите за разделно събиране в съответствие с § 1, т. 33 ДР;
в) описание на вида и техническите
характеристики на съдовете за разделно
събиране и използваните специализирани
транспортни средства за тяхното обслужване,
както и информация за предвидената честота (за месец) на извозване на отпадъците,
съобразена с големината и спецификата на
населените места;
г) подробен график и разчети за осигуряване
на съдове за разделно събиране и специализирани транспортни средства, осигуряващи
изпълнението на минималните изисквания на
чл. 24 и 25;
д) информация за съществуващите площадки и съоръженията за предварително
третиране, в т.ч. сепариране на разделно
събраните отпадъци от опаковки, и предварителни разчети за осигуряване на нови
площадки и съоръжения;
4. предварителен финансов разчет на избраната система за разделно събиране, оползотворяване и рециклиране на отпадъците от
опаковки и доказателства, че е финансово
обезпечена като първоначална инвестиция и
експлоатационни разходи;
5. план за информиране и привличане на
жителите на общината за прилагането на разделно събиране на отпадъците от опаковки,
включително образователни програми, насочени към детските градини, училищата и други.
(3) Програмите по ал. 2 се разработват и
приемат за период, не по-кратък от 3 години.
(4) За случаите по ал. 2 кметът на общината
представя ежегодно до 31 март на министъра
на околната среда и водите доклад относно
изпълнението на изисквания към системите
за разделно събиране, като:
1. брой на разположените съдове за разделно събиране на отпадъци в съответствие с
изискванията за обхванато население съгласно
чл. 2, т. 8, чл. 23, ал. 2 и чл. 24 и честота (за
месец) на обслужване на съдовете;
2. осреднено количество събрани отпадъци
от опаковки от един контейнер по видове материали на година;
3. осреднено количество събрани отпадъци
от опаковки от един жител на година;
4. изпълнение на изискванията на чл. 23,
ал. 2, чл. 24 и 25 поотделно за всяко населено място, обхванато в системите за разделно
събиране;
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5. списък на площадките и съоръженията,
в т.ч. собствени, наети, ползвани на друго основание, на които се извършват дейностите по
предварително третиране.
Раздел ІV
Изпълнение на задълженията чрез колективни
системи
Чл. 28. (1) Лицата, които пускат на пазара опаковани стоки, могат да изпълняват
задълженията си за постигане на целите за
рециклиране и оползотворяване на отпадъци
от опаковки по чл. 9 чрез колективна система по смисъла на чл. 14, ал. 2, т. 2 ЗУО
след сключване на договор с организация по
оползотворяване на отпадъци от опаковки,
притежаваща разрешение, издадено по реда
на глава пета, раздел III от ЗУО.
(2) Лицата, които пускат на пазара опаковани стоки, се считат за изпълняващи задълженията си чрез колективна система за срока
на действие на договора по ал. 1 и само в
случай че предоставят информация относно
действителните количества опаковани стоки,
пуснати от тях на пазара, и заплащат възнаграждение съобразно уговореното в договора.
Чл. 29. (1) Минималните цели за обхванато
население по чл. 23 се постигат от организациите
по оползотворяване в съответствие с пазарния
им дял съгласно формулата по § 1, т. 36 ДР.
(2) Пазарният дял на организациите по
оползотворяване се изчислява на четиримесечие съгласно § 1, т. 22 ДР. Информацията,
необходима за изчисляването на пазарния дял,
се предоставя писмено от организациите по
оползотворяване на министъра на околната
среда и водите в срок до 15-о число на месеца след изтичане на четиримесечието (до 15
януари, 15 май и 15 септември).
(3) Министърът на околната среда и водите
на база предоставените данни по ал. 2 оповестява в срок до 30-о число на месеца след
изтичане на четиримесечието (до 30 януари,
30 май и 30 септември) на интернет страницата на Министерството на околната среда и
водите (МОСВ) информация за пазарния дял
на всяка от организациите по оползотворяване
на отпадъци от опаковки.
(4) Организациите по оползотворяване
привеждат обхванатото от тях население към
параметри, не по-ниски от минималните цели
по ал. 1, в срок 3 месеца след оповестяването на пазарните им дялове от министъра на
околната среда и водите.
Чл. 30. (1) Програмата, изготвена по чл. 53
ЗУО от организациите по оползотворяване на
отпадъци от опаковки, трябва да е съобразена
с целите и изискванията на чл. 9 от наредбата
и чл. 15 ЗУО и включва:
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1. прогноза за количествата опаковки, пускани на пазара от членове на организацията,
за които ще бъдат изпълнявани цели за рециклиране и оползотворяване;
2. предварителен разчет на количествата
разделно събрани отпадъци от опаковки по
видове материали и източници на събиране,
осигуряващи изпълнението на целите за рециклиране и оползотворяване по чл. 9;
3. списък на общините, с които организацията
има сключени договори за разделно събиране,
осигуряващ обхващане на минималния брой
жители по чл. 84, ал. 1 ЗУО;
4. разчети за обхванато население от системите за разделно събиране в съответствие с
прогнозните количества опаковки и изискванията на чл. 23;
5. план за изграждане на системите за разделно събиране на отпадъци от опаковки от
домакинствата, в т.ч.:
а) описание на съществуващата система за
разделно събиране на отпадъци от опаковки – в
случаите, когато това е приложимо;
б) подробно описание на системите за разделно събиране в съответствие с § 1, т. 33 ДР;
в) описание на вида и техническите характеристики на съдовете за разделно събиране
и използваните специализирани транспортни
средства за тяхното обслужване, както и информация за предвидената честота (за месец)
на извозване на отпадъците, съобразена с големината и спецификата на населените места;
г) подробен график и разчети за осигуряване
на съдове за разделно събиране и специализирани транспортни средства, осигуряващи
изпълнението на минималните изисквания на
чл. 24 и 25;
д) информация за съществуващите площадки
и съоръженията за предварително третиране,
в т.ч. сепариране на разделно събраните отпадъци от опаковки и предварителни разчети за
осигуряване на нови площадки и съоръжения;
6. предварителен финансов разчет на избраната система за разделно събиране, оползотворяване и рециклиране на отпадъците от
опаковки и доказателства, че е финансово
обезпечена като първоначална инвестиция и
експлоатационни разходи;
7. план за информиране и привличане на
потребителите за прилагането на разделно
събиране на отпадъците от опаковки, включително образователни програми, насочени към
детските градини, училищата и други.
(2) Програмите по ал. 1 се разработват и приемат за период, който се определя в зависимост
от очакваното развитие на производствените и
други дейности, но не по-кратък от 3 години.
(3) Програмите по ал. 1 се актуализират при
обстоятелствата по чл. 85, ал. 4 ЗУО.
(4) Договорите по чл. 84, ал. 1 ЗУО уреждат
най-малко:
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1. ангажимент за съвместно разработване
на програма за разделно събиране на отпадъци
от опаковки, включваща конкретния начин на
организация на разделно събиране на отпадъците
от опаковки, съответстваща на изискванията
на чл. 24 и 25;
2. срокове за разполагане на елементите от
системата за разделно събиране;
3. честота (за месец) на обслужване на съдовете за разделно събиране;
4. мерки за недопускане на посегателства и
кражби на отпадъците от съдовете за събиране
на отпадъци от опаковки.
Чл. 31. За изпълнение на задълженията си
за събиране, рециклиране и оползотворяване на
отпадъците от опаковки организацията по оползотворяване определя възнаграждение, което є
се заплаща от сключилите договор с нея лица,
които пускат на пазара опаковани стоки.
Чл. 32. (1) Изпълнението на задълженията си
за разделно събиране, рециклиране и оползотворяване на отпадъци от опаковки организацията
по оползотворяване извършва самостоятелно
при наличие на разрешение, комплексно разрешително или регистрационен документ по
чл. 35 ЗУО и/или сключва договори със:
1. лица по чл. 16, ал. 1, и/или
2. лица по чл. 16, ал. 2.
(2) Изпращането и износът на отпадъци
от опаковки извън територията на Република
България се зачита за изпълнение на целите
по чл. 9, ако отговарят на условията по чл. 11.
Чл. 33. Организацията по оползотворяване
представя на съответната община предложение
за подписване на договора по чл. 26, ал. 1, т. 1.
Раздел V
Индивидуално изпълнение на задълженията
Чл. 34. (1) Индивидуално изпълняващи
задълженията си са лицата, които пускат на
пазара опаковани стоки и притежават:
1. издадено разрешение по реда на глава
пета, раздел ІІІ от ЗУО, и
2. утвърдена програма по чл. 53, ал. 1 ЗУО.
(2) Лицата по ал. 1 осигуряват за своя сметка:
1. събирането, предварителното съхраняване, предварителното третиране преди оползотворяване, транспортирането, рециклирането,
оползотворяването и/или обезвреждането на
отпадъците от опаковки, както и постигане
на целите по чл. 9, ал. 1 съгласно сроковете
по § 3 ПЗР;
2. обратното приемане на мястото на продажбата или на друго подходящо място на
отпадъците от опаковки, образувани в резултат
на употребата на пуснатите от тях на пазара
продукти, за всеки обект.
(3) Лицата по ал. 1 извършват дейностите
по ал. 2 при наличие на:
1. документи по чл. 35 ЗУО, и/или
2. сключен договор с лица по чл. 16.
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(4) Изпращането и износът на отпадъци
от опаковки извън територията на Република
България се зачита за изпълнение на целите
по чл. 9, ако отговарят на условията на чл. 11.
Чл. 35. Лицата, които изпълняват задълженията си индивидуално, както и всички техни
дистрибутори, включително лицата, извършващи продажба на крайните потребители, са
задължени да приемат обратно на мястото на
продажбата отпадъците, образувани в резултат
на употребата на съответните продукти.
Чл. 36. (1) Програмата по чл. 53 ЗУО, изготвена от лицата, изпълняващи задълженията си
индивидуално, трябва да е съобразена с целите
и изискванията на чл. 9 от наредбата и чл. 15
ЗУО и включва:
1. намаляване на отпадъците от опаковки
чрез оптимизиране на опаковките и увеличаване
дела на опаковките за многократна употреба;
2. мерки за изпълнение на целите по чл. 9;
3. мерки за увеличаване на количеството
рециклируеми отпадъци от опаковки;
4. мерки за обратно приемане на отпадъците
от опаковки, образувани в резултат на употребата на пуснатите от тях на пазара продукти,
при мястото на продажба, в т.ч. пълен списък
на местата, в които могат да бъдат върнати
отпадъците от опаковки, и информация за териториалния обхват на системата за обратно
приемане;
5. пълен списък на дистрибуторите, които
участват в системата за разделно събиране, и
описание на поетите от тях ангажименти;
6. предварителен финансов разчет на избраната система за разделно събиране, оползотворяване и рециклиране на отпадъците от
опаковки;
7. план за количествата отпадъци от опаковки
по видове опаковъчни материали, които ще се
оползотворяват и/или рециклират;
8. мерки, които ще бъдат взети в случай
на временно прекъсване или намаляване нивата на събиране на отпадъците от опаковки
и тяхното последващо рециклиране и/или
оползотворяване;
9. план за информиране и привличане на
потребителите за прилагането на разделно
събиране на отпадъците от опаковки, включително образователни програми, насочени към
детските градини, училищата и други;
10. подробно описание на избраната система
за разделно събиране, включваща събирането
на отпадъците от местата на продажба на
съответните продукти и последващото транспортиране, третиране, рециклиране и/или
оползотворяване, гарантираща изпълнението
на показателите по т. 2.
(2) Програмите по ал. 1 се разработват и приемат за период, който се определя в зависимост
от очакваното развитие на производствените и
други дейности, но не по-кратък от 3 години.
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Чл. 37. В случаите по чл. 34, ал. 3, т. 2 към
програмите по чл. 30 се прилагат сключените
предварителни договори за изпълнение на задълженията по чл. 9, ал. 1.
Раздел VI
Депозитни или други системи за многократна
употреба на опаковки
Чл. 38. Лицата, които пускат на пазара
опаковани стоки, могат да организират самостоятелно или съвместно с други производители
и дистрибутори депозитни или други системи
за многократна употреба на опаковки.
Чл. 39. Когато опаковката е включена в
депозитна или друга система за многократна
употреба, на етикета є или върху нея се поставя
надпис „За многократна употреба“.
Чл. 40. Опаковки за многократна употреба,
участващи в депозитна система или в друга
схема за многократна употреба и използвани
отново за целта, за която са били предназначени, се считат пуснати на пазара само веднъж
независимо от броя употреби.
Чл. 41. (1) Условията, видът на опаковките,
за които се прилага депозитната система, и
цените за депозита на опаковките се определят
от икономическите оператори.
(2) Компетентните държавни и общински органи подпомагат и съдействат за извършване на
необходимите проучвания и за разпространяване
на резултатите от тях относно икономическата
ефективност, целесъобразност и ефект върху
околната среда в резултат на въвеждането на
депозитни или други системи за многократна
употреба на определени видове или отделни
опаковки и на биоразградими опаковки.
Чл. 42. (1) Излезлите от депозитните системи
или системи за многократна употреба използвани опаковки и/или отпадъци от опаковки се
предават на лица по чл. 16.
(2) Дейностите по ал. 1 се извършват въз
основа на сключен договор с организация по
оползотворяване на отпадъци от опаковки или с
лица, индивидуално изпълняващи задълженията
си по наредбата, и/или с лица по чл. 16.
(3) С договорите по ал. 2 се гарантира, че
използваните опаковки и/или отпадъци от
опаковки ще бъдат предадени за рециклиране
и оползотворяване на лица по чл. 16.
Чл. 43. Лицата по чл. 38 са длъжни да приемат
обратно опаковките, за които е била създадена
депозитна или други система за многократна
употреба на опаковки.
Г л а в а

ч е т в ъ р т а

УСЛОВИЯ И РЕД ЗА РЕГИСТРИРАНЕ НА
ЛИЦАТА, КОИТО ПУСКАТ НА ПАЗАРА ПОЛИМЕРНИ ТОРБИЧКИ
Чл. 44. Всяко лице, което пуска на пазара
полимерни торбички, е длъжно да поиска да
бъде вписано в публичния регистър по чл. 45,
ал. 1, т. 8 ЗУО, като заяви за вписване наймалко следните данни:
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1. наименование и единен идентификационен
код (ЕИК);
2. адрес за кореспонденция, включващ пощенски код, населено място, име и номер на
улица/булевард и интернет адрес, ако не са
вписани в партидата му в търговския регистър,
или желае да посочи различни от вписаните;
3. лице за контакт, включително телефон,
факс и електронна поща.
Чл. 45. В срок до 10 дни от подаване на
информацията по чл. 44 изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по околна
среда (ИАОС) предоставя по подходящ начин
на заявителя регистрационен номер.
Чл. 46. (1) При промяна на някои от данните,
предоставени с информацията по чл. 44, лицето,
което пуска на пазара полимерни торбички, е
длъжно да заяви променените данни.
(2) Когато лицето, което пуска на пазара
полимерни торбички, престане да извършва
дейността по § 1, т. 29 ДР, е длъжно да поиска да се отпише от регистъра по чл. 45, ал. 1,
т. 8 ЗУО.
Г л а в а

п е т а

ИНФОРМАЦИЯ
Чл. 47. Лицата по чл. 16 водят отчетни книги
и предоставят отчети съгласно изискванията на
наредбата по чл. 48, ал. 1 ЗУО.
Чл. 48. Ежегодно до 31 октомври на текущата
година председателят на Националния статистически институт предоставя на изпълнителния
директор на ИАОС информация за пуснатите
на пазара през предходната календарна година
количества опаковки по материали/опаковъчни
материали, в т. ч. за внесените, изнесените, въведените и изпратените от страната опаковки/
опаковъчни материали.
Чл. 49. Ежегодно до 31 март лицата по
чл. 12 представят на изпълнителния директор
на ИАОС информация за въведените депозитни
системи или системи за многократна употреба
по образец съгласно приложение № 6.
Чл. 50. Ежегодно до 31 март лицата, пускащи
на пазара опаковани стоки, съдържащи опасни
химични вещества, или техните дистрибутори
представят на изпълнителния директор на ИАОС
информация в свободна форма за предходната
календарна година относно:
1. концентрацията на тежки метали и съдържанието на други опасни вещества в опаковките;
2. количеството на опаковките по чл. 14,
послужили за опаковане на опасни химични
вещества по смисъла на § 1, т. 6 ДР на Закона
за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси (ЗЗВВХВС);
3. описание на начина на получаване на
данните, използваните изчисления и методи
за оценка на достигнатите нива на оползотворяване, рециклиране и многократна употреба;
4. възприетите технологични решения и
резултати от научноизследователска дейност.
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Чл. 51. (1) Ежегодно до 1 март всяка организация по оползотворяване предоставя на
министъра на околната среда и водите списък на лицата, участващи в нея, които не са
заплащали уговореното є възнаграждение и/
или които не са є докладвали количеството
опаковани стоки, пуснато от тях на пазара за
предходната година.
(2) Членовете на организацията по оползотворяване информират министъра на околната среда и водите в 20-дневен срок от
преминаването им в друга организация по
оползотворяване, като заедно с уведомлението
представят и копие от документ, удостоверяващ
прекратяването на договора с организацията,
в която са членували.
Чл. 52. (1) Ежегодно до 31 март организациите по оползотворяване представят на изпълнителния директор на ИАОС информация за
предходната година съгласно приложение № 7 за:
1. събраните отпадъци от опаковки на територията на общините, с които имат сключени
договори по чл. 26, ал. 1, т. 1;
2. обхванатото от системи за разделно събиране население;
3. проведени кампании за повишаване на
общественото съзнание – в свободна форма.
(2) Ежегодно до 31 март изпълнителният
директор на Предприятието за управление
на дейностите по опазване на околната среда
(ПУДООС) представя на изпълнителния директор на ИАОС списък на лицата, заплатили
продуктова такса за опаковки за предходната
година, и информация за предходната година
за събраните средства от продуктови такси по
чл. 59 ЗУО.
(3) Ежегодно до 31 март кметът на общината, сключил договори по чл. 26, ал. 1, т. 2,
представя на изпълнителния директор на ИАОС
информация за предходната година съгласно
приложение № 7 за:
1. събраните чрез системи за разделно събиране количества отпадъци от опаковки на
територията на общината;
2. организираната система за разделно
събиране на отпадъците от опаковки на територията на общината, в т.ч. съответствие с
минималните критерии по чл. 24 и спазване
изискванията на чл. 25;
3. обхванатото от системи за разделно събиране население;
4. проведени кампании за повишаване на
общественото съзнание – в свободна форма.
Чл. 53. (1) Ежегодно до 30 ноември въз
основа на събраните данни по чл. 47 – 52
изпълнителният директор на ИАОС изготвя
и представя на министъра на околната среда
и водите доклад за предходната година, който
съдържа и изводи за постигането на целите
по чл. 9 в национален мащаб за отпадъците
от опаковки.
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(2) За изготвяне на доклада по ал. 1 изпълнителният директор на ИАОС може да използва
данните от одиторските доклади, изготвени по
реда на глава шеста.
(3) Изпълнителният директор на ИАОС
осигурява достъп на обществеността до доклада
по ал. 1 по подходящ начин.
(4) Информацията по чл. 47 – 52 се подава в
информационна система, поддържана от ИАОС.
Г л а в а

ш е с т а

РЕД ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЧЛ. 59 ЗУО
Раздел І
Общи разпоредби
Чл. 54. (1) Организацията по оползотворяване на отпадъци от опаковки и лицата, които
пускат на пазара опаковани стоки, индивидуално изпълняващи задълженията си, доказват
постигането на целите по чл. 9, ал. 1 и изпълнението на задълженията по чл. 15 ЗУО, като
изготвят и представят в срок до 31 март на
текущата година пред министъра на околната
среда и водите отчети по чл. 58, ал. 1, т. 1 и
2, съответно по чл. 62, ал. 1, т. 1 и 2, както и
доклад с фактически констатации.
(2) За верността на информацията, посочена
в отчетите, се издава доклад с фактически констатации за предходната година, изготвен след
извършени договорени процедури в съответствие
с разпоредбите на международните одиторски
стандарти и действащото законодателство.
(3) Докладът по ал. 2 се изготвя от регистриран одитор по смисъла на Закона за независимия финансов одит.
Чл. 55. Докладът и отчетите по чл. 54, ал. 1
се представят на хартиен и електронен носител.
Раздел ІІ
Процедура по доказване изпълнение на цели
на колективни системи
Чл. 56. Регистрираният одитор по чл. 54,
ал. 3 извършва проверка на организацията по
оползотворяване на отпадъци от опаковки и
издава доклад с фактически констатации за
потвърждаване на информацията, посочена в
отчетите по чл. 58, ал. 1, т. 1 и 2, и изпълнение
на задълженията по ЗУО и наредбата.
Чл. 57. Обхватът на проверката по чл. 56 и
докладът включват информация и констатации
най-малко за:
1. членовете на организацията по оползотворяване:
а) сключили договор с организацията, с данни за седалище и адрес на управление, ЕИК и
период на действие на договора, в т.ч. отделен
списък на членовете, прекратили договорите
си през отчетната година;
б) сключили договор с организацията, които
не са подавали декларации за пуснатите на
пазара опаковки или не са заплащали уговореното възнаграждение;
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в) подали само нулеви декларации за пуснатите на пазара опаковки;
2. количеството пуснати на пазара опаковки
по видове опаковъчни материали за предходната година от всеки член на организацията
по оползотворяване по т. 1;
3. количествата събрани и предадени за
рециклиране отпадъци от опаковки за пред
ходната година, в т.ч. съответствието на вида
и количествата събрани и предадени за рециклиране отпадъци с разрешенията и/или
регистрационните документи по чл. 35 ЗУО на
лицата, извършили събирането, рециклирането
и/или оползотворяването на отпадъците;
4. количеството на събраните отпадъци от
опаковки чрез контейнери съгласно сключените
договори с лица, притежаващи разрешение или
регистрационен документ по чл. 35 ЗУО;
5. количеството на изнесените и/или изпратените от територията на страната отпадъци от опаковки по чл. 32, ал. 2, в т.ч.
копия на документи, удостоверяващи износа
на отпадъци от опаковки през предходната
календарна година и/или изпращането им от
територията на страната към територията на
друга държава – членка на ЕС, в съответствие
с Регламент 1013/2006:
а) писмен договор с получателя за оползотворяване на отпадъци от опаковки;
б) заверени от получателя приложения IБ
към Регламент 1013/2006 и съответния документ
за нотифициране (приложение IA) или заверени
от получателя формуляри по приложение VII
на Регламент 1013/2006 (ЕО) за всеки конкретен превоз;
в) при износ – копие на разрешение или друг
документ по националното законодателство на
съответната страна, съгласно който получателят
има право да извършва оползотворяване и/или
рециклиране на отпадъци от опаковки в съответствие с изисквания за опазване на здравето
на човека и околната среда, еквивалентни на
изискванията в законодателството на ЕС;
г) първичните счетоводни документи, удостоверяващи транспортирането на отпадъци от
опаковки – в случаите, когато транспортните
разходи са за сметка на организацията по
оползотворяване;
6. сключени договори с лица, притежаващи
документ по чл. 35 ЗУО;
7. отчетните документи за събраните и предадените за рециклиране и оползотворяване
отпадъци и издадените счетоводни документи
по силата на договорите по т. 6;
8. наличието на действащи договори с общини за изграждане на системи за разделно
събиране на отпадъци от опаковки и обхванато
население в съответствие с изискванията за
обхванато население по чл. 23, ал. 2 и чл. 24;
9. изпълнение на изисквания към системите
за разделно събиране и сортиране, като:
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а) брой на разположените съдове за разделно събиране на отпадъци в съответствие с
изискванията за обхванато население съгласно
чл. 23, ал. 2 и чл. 24 и честота (за месец) на
обслужване на съдовете;
б) осреднено количество събрани отпадъци
от опаковки от един контейнер по общини по
видове материали на година;
в) осреднено количество събрани отпадъци от
опаковки от един жител по общини на година;
г) изпълнение на изискванията по чл. 23, ал. 2
и чл. 24, поотделно за всяко населено място,
обхванато в системите за разделно събиране;
д) списък на площадките и съоръженията,
в т.ч. собствени, наети, ползвани на друго основание, на които се извършват дейностите по
предварително третиране;
10. изпълнение на цели за оползотворяване
и рециклиране по чл. 9, ал. 1;
11. обхванато население – общо и за всяка
община поотделно;
12. средствата, постъпили в организацията
по оползотворяване през предходната година:
а) от лицата, пускащи на пазара опаковани
стоки, участващи в нея, в т.ч. размера на заплатеното възнаграждение за оползотворяване
на организацията по оползотворяване от всеки
член, както и списък на членовете, които не са
заплащали възнаграждения за оползотворяване;
б) от продажба на отпадъци от опаковки – по
видове материали;
13. разходите на организацията по оползотворяване за предходната година за изпълнение
на целите по разделно събиране и оползотворяване, в т.ч. за:
а) разделно събиране на отпадъците от
опаковки, образувани в резултат на пуснатите
на пазара продукти от лицата – членове на
организацията, по дейности, както следва: за
обслужване на съдовете за разделно събиране;
за събиране, за съхраняване, за сортиране и
последващо третиране; за транспортиране до
площадки за сортиране и/или рециклиране и
други;
б) осигуряване на съдове, транспортна техника, друга техника за разделно събиране на
отпадъци от опаковки и съоръжения за предварително и последващо третиране на разделно
събраните отпадъци от опаковки;
в) осигуряване на площадки за последващо
третиране на разделно събрани отпадъци от
опаковки;
г) провеждане на информационни кампании
и разработване на информационни материали;
д) разходите, свързани с административноуправленската дейност, в т.ч. за възнаграждения
и осигуровки на персонала;
14. списък на лицата, на които организацията
по оползотворяване е изпълнила задълженията
за разделно събиране и оползотворяване, с
изрично посочени адрес на управление и ЕИК;
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15. списък на лицата, на които организацията
по оползотворяване не е изпълнила задълженията за разделно събиране и оползотворяване, с
изрично посочени адрес на управление и ЕИК,
както и размера на дължимата продуктова такса
за всяко лице поотделно;
16. констатации за съответствие или несъответствие между количествата, посочени в
отчета за изпълнението на целите по чл. 9,
ал. 1, съгласно сроковете по § 3 ПЗР за предходната година, изготвен от организацията по
оползотворяване по образец, с тези, отчетени
в счетоводните регистри и потвърдени с направените констатации;
17. изпълнение/неизпълнение на условията
към разрешението на организацията по оползотворяване, издадено по реда на глава пета,
раздел ІІІ от ЗУО;
18. размера на продуктовата такса съгласно
наредбата по чл. 59, ал. 1 ЗУО, съответстваща
на количествата пуснати на пазара опаковки
от всеки член на организацията по оползотворяване и общо за организацията.
Чл. 58. (1) Едновременно с доклада по чл. 56
организацията по оползотворяване представя
най-малко:
1. отчет за предходната календарна година
за изпълнението на целите по чл. 9, ал. 1, изготвен до 20 февруари на текущата година от
лицата по образец съгласно приложение № 8;
2. оригинали на отчети по образец съгласно
наредбата по чл. 48, ал. 1 ЗУО, попълнени за
организацията по оползотворяване от лицата
по чл. 16, за извършване на дейности по оползотворяване и по рециклиране на отпадъци от
опаковки.
(2) Докладът по чл. 56 и отчетът по ал. 1,
т. 1 се представят и при липса на пуснати на
пазара количества опаковани стоки в срока
по чл. 54, ал. 1.
(3) Документите по ал. 1 се представят на
хартиен и електронен носител.
Чл. 59. (1) Целите по оползотворяване и
рециклиране нa организацията по оползотворяване се считат за изпълнени, когато:
1. е представен доклад по чл. 56 в срока по
чл. 54, ал. 1, и
2. е налице изпълнение на заложените
проценти в чл. 9. ал. 1 съгласно сроковете по
§ 3 ПЗР по отношение на всеки от видовете
отпадъци от опаковки.
(2) Целите нa членовете на организацията
по оползотворяване се считат за изпълнени,
когато:
1. членовете на организацията по оползотворяване са є заплатили уговореното възнаграждение, и
2. членовете на организацията по оползотворяване са є предоставили уговорената
информация, в т.ч. действителното количество
опаковки, пуснати на пазара за съответния
период.
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Раздел ІІІ
Процедура по доказване изпълнението на
цели на лица, изпълняващи задълженията си
индивидуално
Чл. 60. Регистрираният одитор по чл. 54,
ал. 3 извършва проверка и издава доклад с
фактически констатации за потвърждаване на
информацията, посочена в отчетите по чл. 62,
ал. 1, и изпълнение на задълженията по ЗУО
и наредбата на лицата, изпълняващи задълженията си индивидуално.
Чл. 61. Обхватът на проверката по чл. 60
и докладът включват информация и констатации за:
1. количеството пуснати на пазара опаковки за предходната година, в т.ч. послужилите
за опаковане на опасни химични вещества
и смеси по смисъла на § 1, т. 6 от ДР на
ЗЗВВХВС, както и за пуснатите на пазара
опаковки, участващи в депозитна система или
в друга система за многократна употреба, в
т.ч. констатация относно съответствието между
вътрешнофирмената спецификация и месечните
справки-декларации съгласно образците по
наредбата по чл. 59, ал. 1 ЗУО и издадените
счетоводни документи, отразяващи пуснатите
на пазара опаковани стоки;
2. количествата събрани и предадени за
рециклиране отпадъци от опаковки за предходната година, в т.ч. сключените договори с
лица, притежаващи документ по чл. 35 ЗУО,
отчетните документи за събраните и предадените
за рециклиране отпадъци и издадените счетоводни документи по силата на тези договори;
3. количеството на изнесените и/или изпратените от територията на страната отпадъци от опаковки по чл. 34, ал. 4, в т.ч.
копия на документи, удостоверяващи износа
на отпадъци от опаковки през предходната
календарна година и/или изпращането им от
територията на страната към територията на
друга държава – членка на ЕС, в съответствие
с Регламент 1013/2006:
а) писмен договор с получателя за оползотворяване и рециклиране на отпадъци от
опаковки;
б) заверени от получателя приложения IБ
към Регламент 1013/2006 и съответния документ
за нотифициране (приложение IA) или заверени
от получателя формуляри по приложение VII
на Регламент 1013/2006 (ЕО) за всеки конкретен превоз;
в) при износ – копие на разрешение или
друг документ по националното законодателство на съответната страна, съгласно който
получателят има право да извършва оползотворяване, съответно рециклиране, на отпадъци
от опаковки, в съответствие с изисквания за
опазване здравето на човека и околната среда,
еквивалентни на изискванията в законодателството на ЕС;
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г) първичните счетоводни документи, удостоверяващи транспортирането на отпадъци от
опаковки – в случаите, когато транспортните
разходи са за сметка на лицата, изпълняващи
задълженията си индивидуално;
4. общия брой на обектите, извършващи
продажба на крайните потребители, в т.ч. тези,
в които е осигурено обратното приемане на
отпадъците, образувани в резултат на употребата
на съответните продукти, както и информация
за честотата (за месец) на събиране на отпадъците от посочените обекти;
5. количеството разделно събрани отпадъци
от опаковки;
6. проведени информационни кампании и
разработване на информационни материали;
7. разходи за изпълнение на задълженията по
разделно събиране и оползотворяване, в т.ч. за:
а) закупените съдове, транспортна техника, друга техника за разделно събиране на
отпадъци от опаковки, в т.ч. съоръжения за
третиране на разделно събрани отпадъци от
опаковки;
б) изпълнението на договорите с лицата по
чл. 35 ЗУО за разделно събиране, предварително третиране и рециклиране на отпадъци
от опаковки;
в) проведените рекламни и информационни
кампании, издадените информационни материали и други;
г) списък на осигурените автомати или места
за разделно събиране на отпадъци от опаковки
или за депозит във връзка с изпълнението на
програмата за управление на отпадъците;
8. изпълнението на задълженията за разделно събиране и оползотворяване на отпадъци
от опаковки;
9. размера на продуктовата такса съгласно
наредбата по чл. 59, ал. 1 ЗУО, съответстваща
на количествата пуснати на пазара опаковки
през предходната година от лицето, изпълняващо задълженията си индивидуално.
Чл. 62. (1) Едновременно с доклада по
чл. 60 лицата, изпълняващи задълженията си
индивидуално, представят най-малко:
1. отчет за предходната календарна година
за изпълнението на целите по чл. 9, ал. 1, изготвен до 20 февруари на текущата година, по
образец съгласно приложение № 8;
2. оригинал на отчет по образец съгласно
наредбата по чл. 48, ал. 1 ЗУО, попълнен за
лицето, доказващо индивидуалното изпълнение
на задълженията си, от лицата по чл. 16, за
извършване на дейности по оползотворяване
на отпадъци от опаковки.
(2) Докладът по чл. 60 и отчетът по ал. 1,
т. 1 се представят в срока по чл. 54, ал. 1 и
при липса на пуснати на пазара количества
опаковани стоки.
(3) Документите по ал. 1 се представят на
хартиен и електронен носител.
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Чл. 63. Целите по оползотворяване и рециклиране нa лицата, изпълняващи индивидуално задълженията си, се считат за изпълнени,
когато:
1. е представен доклад по чл. 60 в срока по
чл. 54, ал. 1, и
2. е налице изпълнение на заложените проценти в чл. 9, ал. 1 съгласно периодите по § 3
от ПЗР по отношение на всеки от видовете
отпадъци от опаковки.
Раздел ІV
Производство по издаване на актове по чл. 59,
ал. 3 и 4 ЗУО
Чл. 64. (1) Министърът на околната среда и
водите или оправомощени от него длъжностни
лица могат да изискват информация и доказателства и да извършват проверка на място
за изпълнение на задълженията по ЗУО и по
наредбата на:
1. организациите по оползотворяване;
2. членовете на организациите по оползотворяване;
3. лицата, които изпълняват задълженията
си индивидуално;
4. лицата, притежаващи съответния документ
по чл. 35 ЗУО;
5. лицата, които извършват дейности по
превоз на отпадъци по реда на Регламент
№ 1013/2006.
(2) Министърът на околната среда и водите
или оправомощени от него длъжностни лица
могат да извършват проверки на място на документите на организациите по оползотворяване
на отпадъци от опаковки и индивидуално изпълняващите задълженията си лица, въз основа
на които е съставен годишният финансов отчет
за съответната календарна година – обект на
проверката.
Чл. 65. (1) Министърът на околната среда
и водите ежегодно до 31 март назначава със
заповед комисия за проверка на докладите
по чл. 54, ал. 2 и докладите от проверките по
чл. 68, ал. 4.
(2) Условията и редът за работа на комисията
се определят със заповедта по ал. 1.
Чл. 66. (1) Комисията по чл. 65 представя
на министъра на околната среда и водите
мотивиран доклад с предложение за включване на организациите по оползотворяване на
отпадъци от опаковки, лицата, изпълняващи
индивидуално задълженията си, и членовете на
организациите по оползотворяване в заповедите
по чл. 67, ал. 1 или 2.
(2) В доклада по ал. 1 комисията предлага
отнемане на разрешенията в случаите, предвидени от закона.
Чл. 67. (1) Министърът на околната среда и
водите до 15 май на текущата година определя
със заповед организациите по оползотворяване,
лицата, пускащи на пазара опаковани стоки,
изпълняващи задълженията си индивидуално, и
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членовете на организациите по оползотворяване,
които заплащат продуктова такса по чл. 59,
ал. 1, т. 2 – 5 ЗУО, както и нейния размер.
(2) Министърът на околната среда и водите до
15 май на текущата година определя със заповед
лицата, които пускат на пазара опаковани стоки,
изпълняващи задълженията си индивидуално,
организациите по оползотворяване и членовете
на организациите по оползотворяване, които
не заплащат продуктова такса по чл. 59 ал. 1,
т. 2 – 5 ЗУО.
Чл. 68. (1) Министърът на околната среда и
водите назначава текущи проверки по чл. 18,
ал. 3 ЗУО на:
1. лицата, които пускат на пазара опаковани
стоки;
2. организациите по оползотворяване на
отпадъци от опаковки по чл. 28, ал. 1;
3. лицата, които изпълняват задълженията
си индивидуално по чл. 34, ал. 1;
4. лицата, извършващи дейности по събиране,
транспортиране, повторна употреба, рециклиране и оползотворяване на отпадъци от опаковки
по договор с организация по оползотворяване
или с лица, които изпълняват задълженията
си индивидуално.
(2) Назначените проверки обхващат годишно
не повече от 5 на сто от лицата по ал. 1, т. 1.
(3) Проверките по ал. 2 се осъществяват от
одитори, определени от министъра на околната
среда и водите по реда на чл. 18, ал. 4 ЗУО.
(4) Одиторите по ал. 3 предоставят доклади
за резултатите от проверките с периодичност,
определена от министъра на околната среда и
водите, но не по-голяма от една календарна
година.
(5) На проверки по ал. 1, т. 1 подлежат
всички лица, които произвеждат, внасят или
въвеждат в страната опаковани стоки, в т. ч.:
1. лица, които пускат на пазара опаковани стоки и не изпълняват задълженията си
индивидуално или чрез организация по оползотворяване;
2. лица, членуващи в организация по оползот
воряване, и лица, изпълняващи задълженията
си индивидуално, определени по преценка на
министъра на околната среда и водите.
(6) При извършване на проверки по ал. 1
одиторът се легитимира и има право:
1. на свободен достъп до проверявания обект;
2. да проверява цялата документация, свързана с предмета на проверката;
3. да изисква от длъжностните лица в
проверяваните обекти документи, сведения и
справки, свързани с предмета на проверката.
(7) Лицата в проверяваните обекти са
длъжни да оказват съдействие и свободен
достъп на одитора и да му предоставят всички
необходими документи, сведения и справки.
(8) Резултатите от проверките по ал. 1 се
предоставят на комисията по чл. 65 за анализ и изготвяне на доклад до министъра на
околната среда и водите с мотивирано предложение за предприемане на действията по
чл. 18, ал. 7 ЗУО.

ВЕСТНИК

БРОЙ 85

Г л а в а

с е д м а

РЕД ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ И УСВОЯВАНЕ
НА БАНКОВА ГАРАНЦИЯ
Чл. 69. (1) Банковата гаранция по чл. 82,
ал. 1, т. 1 ЗУО се предоставя за гарантиране постигането на целите по чл. 9, ал. 1, създаването
на система за разделно събиране на отпадъци
от опаковки и за обхващане на населението в
нея в съответствие с изискванията на наредбата.
(2) Банковата гаранция по чл. 82, ал. 1, т. 4
ЗУО се предоставя за гарантиране постигането на целите по чл. 9, ал. 1 и създаването на
система за разделно събиране на отпадъци от
опаковки.
(3) Банковата гаранция по ал. 1 и 2 се предоставя за едногодишен период, който започва
да тече от датата на издаването є.
Чл. 70. (1) Най-малко един месец преди
изтичането на срока на действие на банковата
гаранция по чл. 69 организациите по оползот
воряване на отпадъци от опаковки и лицата,
изпълняващи задълженията си индивидуално,
предоставят на министъра на околната среда
и водите подновена банкова гаранция.
(2) Срокът на действие на подновената
банкова гаранция започва да тече от датата
на изтичане срока на предходната банкова
гаранция.
(3) Задължението за предоставяне на подновена банкова гаранция в срока по ал. 1 се
включва като условие в разрешението по чл. 81,
ал. 1 ЗУО.
Чл. 71. (1) Банковата гаранция се издава в
полза на министъра на околната среда и водите
и трябва да отговаря най-малко на следните
изисквания:
1. да осигурява безусловно плащане в полза
на министъра на околната среда и водите, при
първо поискване, без възможност за възразяване или уговаряне на други формални условия
на плащане;
2. да е неотменяема;
3. единствено условие за предявяването є да
е постъпването при гаранта на писмено искане
от министъра на околната среда и водите, съдържащо твърдение за неизпълнение на някое от
задълженията по чл. 69, ал. 1, съответно ал. 2;
4. да е налице пълно съвпадение между
задълженията по чл. 69, ал. 1, съответно ал. 2,
и задълженията, посочени в гаранцията, като
гаранцията покрива всички видове неизпълнение на тези задължения, и
5. да е посочена ясно датата, до която е
валидна гаранцията.
(2) Банковата гаранция се представя в
оригинал.
Чл. 72. (1) За усвояване на банковата гаранция министърът на околната среда и водите
подава писмено искане към банката гарант,
съдържащо твърдение за неизпълнение на някое от задълженията по чл. 69, ал. 1, съответно
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ал. 2, от организацията по оползотворяване
или от лицето, изпълняващо задълженията си
индивидуално.
(2) Банковата гаранция се усвоява до размера, посочен в чл. 82, ал. 3, т. 1 и/или 2
и/или 3 ЗУО.
Чл. 73. (1) Банката гарант превежда сумата
по банковата гаранция по сметка на МОСВ
при първо писмено поискване независимо от
възраженията на организациите по оползотворяване на отпадъци от опаковки и/или лицата,
изпълняващи задълженията си индивидуално,
и без уговаряне на други формални условия
на плащане.
(2) В случаите по чл. 82, ал. 3, т. 2 или 3
ЗУО в едномесечен срок след усвояването на
банковата гаранция организацията по оползот
воряване или лицето, изпълняващо задълженията си индивидуално, представят подновена
до пълния размер съгласно чл. 82, ал. 1, т. 1
или 4 ЗУО банкова гаранция по реда на чл. 69.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. По смисъла на наредбата:
1. „Вносител на опаковани стоки“ е всяко
физическо или юридическо лице, което внася
опаковани стоки на митническата територия
на Република България като част от своята
търговска или професионална дейност независимо от начина на продажба, включително
чрез средствата за продажба от разстояние в
съответствие с чл. 48, ал. 1 от Закона за защита
на потребителите за договорите, сключвани от
разстояние, като част от своята търговска или
професионална дейност с цел продуктите да
бъдат разпространени на територията на страната и/или използвани като част от търговска,
производствена или професионална дейност.
2. „Депозитна система“ е система, при
която купувачът при покупката на опакован
продукт заплаща на продавача определена
сума, която му се възстановява при връщане
на опаковката.
3. „Дистрибутор“ е всяко лице, което доставя
опаковани стоки с търговска цел независимо
от начина на продажба, включително чрез
средства за продажба от разстояние, и в съответствие с чл. 48, ал. 1 от Закона за защита
на потребителите за договорите, сключвани
от разстояние, на лице, което ще ги използва
и което е различно от лицето, което пуска на
пазара, или от потребителя.
4. „Затворени и контролирани системи за
многократна употреба и разпространение“
са тези, в които продуктите циркулират при
контролирана многократна употреба и разпространение и в които рециклираният материал
произхожда само от системата, така че:
а) въвеждането на външни материали е минимално, доколкото процесът на рециклиране
е технически осъществим;
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б) изваждането на продуктите от системата
се извършва само по установена процедура с
цел осъществяването на възможно най-голям
брой употреби.
5. „Задължението за изпълнение на целите
по разделно събиране и оползотворяване“ са
целите по оползотворяване съгласно чл. 9
и целите за обхванато население съгласно
чл. 23, ал. 2 и чл. 24 чрез изградени системи
за разделно събиране на отпадъци от опаковки, отговарящи на определените в наредбата
технически изисквания.
6. „Друго оползотворяване“ на отпадъци от
опаковки – напр. „изгаряне с оползотворяване
на енергия“, е използване на горими отпадъци
от опаковки с цел получаване на енергия чрез
директно изгаряне със или без използването
на други отпадъци, но с оползотворяване на
топлината от изгаряне.
7. „Икономически оператори“ по отношение
на опаковките са доставчици на опаковъчни
материали, производители и преработватели
на опаковки, производители на опаковани
стоки, вносители, лица, които въвеждат на
територията на Република България от друга държава – членка на ЕС, дистрибутори и
потребители на опаковъчни материали и опаковани стоки, както и органи и организации,
установени със закон.
8. „Композитна опаковка“ е опаковка, направена от различни материали, които не могат
да бъдат разделени ръчно и никой от тях не
представлява повече от 95 на сто от теглото
на опаковката.
9. „Компонент на опаковката“ е част от
опаковката, която може да бъде разделена
ръчно чрез използването на прости физични
средства.
10. „Лице, което пуска на пазара“ е физическо
или юридическо лице, което е производител
и/или вносител, и/или лице, което въвежда на
територията на страната от територията на друга
държава – членка на ЕС, и предоставя стоки
на друго лице срещу заплащане или безплатно и/или ги използва като част от търговска,
производствена или професионална дейност
с цел продуктите да бъдат разпространени
или използвани на територията на Република
България.
11. „Лицата, които пускат на пазара опаковани
стоки, изпълняващи задълженията си индивидуално“ са тези лица, които притежават издадено
разрешение по реда на глава пета, раздел ІІІ
от ЗУО и утвърдена програма по чл. 53 ЗУО.
12. „Многократна употреба“ е всяка операция,
с която опаковките, предназначени и проектирани да извършат съответен минимален брой
транспортирания и употреби в рамките на жизнения си цикъл, се пълнят или използват отново
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за целта, за която са били предназначени, със
или без помощта на допълнителни продукти,
даващи възможност за следващо използване
на опаковката и разпространението є на пазара. Многократно употребяваните опаковки се
превръщат в отпадък, когато повече не могат
да бъдат употребявани.
13. „Най-добри налични техники“ е найефективният и най-напредналият етап в развитието на дейностите и методите за тяхната
реализация, показващи практическата пригодност на съответните техники за принципното
осигуряване на основата на съответните норми
за допустими емисии и проектирани с цел
предотвратяване, и в случаите, когато това е
практически невъзможно – за намаляване на
емисиите и въздействието им върху околната
среда в нейната цялост.
14. „Обезвреждане“ е всяка дейност, която
не е оползотворяване, дори когато дейността
има като вторична последица възстановяването
на вещества или енергия. Приложение № 1
към ЗУО съдържа неизчерпателен списък на
дейностите по обезвреждане.
15. „Опаковка“ са всички продукти, направени от материал от всякакво естество, използвани, за да се поставят в тях, съхраняват,
пренасят, доставят и представят стоки – от
сурови материали до обработени стоки – от
производителя до ползвателя или потребителя.
Артикули, които „не се връщат“ и се използват
за същите цели, също се считат за опаковки.
15.1. Опаковката може да бъде:
а) търговска опаковка или първична опаковка, т.е. опаковка, замислена като единица
стока за продажба на крайния потребител на
мястото на покупката;
б) групова опаковка или вторична опаковка,
т.е. опаковка, замислена за група от определен
брой единици стока на мястото на продажбата,
независимо дали ще се продава по този начин
на крайния ползвател или потребител, или служи
само за попълване на рафтовете на мястото на
продажба; тя се отстранява от продукта, без да
се отразява на качествата му;
в) транспортна опаковка или третична опаковка, т.е. опаковка, замислена за улесняване
на пренасянето и транспорта на брой артикули
или групови опаковки, за да се предотвратят
физическото манипулиране с тях или повредите
при транспортирането; транспортните опаковки
не включват контейнери за шосеен, железопътен
превоз, превоз по море и по въздух.
15.2. Опаковката отговаря и на допълнително
посочените по-долу критерии:
а) артикулите се разглеждат като опаковки,
ако съответстват на посоченото определение,
без да се засягат другите функции, които опаковката може също да изпълнява, освен ако
артикулът не е неразделна част от продукта
и е необходимо да съдържа, поддържа или
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предпазва този продукт по време на целия
му жизнен цикъл и се предвижда всички елементи да бъдат използвани, консумирани или
изхвърлени заедно;
б) артикулите, предназначени и предвидени
за пълнене в търговските обекти, и артикулите
за еднократна употреба, които се продават,
напълват или са създадени или предназначени
да бъдат напълвани в търговските обекти, се
считат за опаковки, при условие че изпълняват
функциите на опаковки;
в) елементите на опаковките и помощните елементи, които изграждат опаковката, се
считат за част от опаковката, в която са интегрирани; помощните елементи, които висят
директно от или са прикрепени към продукт
и които изпълняват функцията на опаковка,
се считат за опаковка, освен ако не са неразделна част от този продукт и всички елементи
са предназначени да бъдат консумирани или
изхвърлени заедно.
Артикулите, които са посочени в приложение
№ 9, са пояснителни примери за прилагането
на критериите по букви „а“ – „в“.
16. „Оползотворяване“ е всяка дейност, която има като основен резултат използването на
отпадъка за полезна цел чрез замяна на други
материали, които иначе биха били използвани
за изпълнението на конкретна функция, или
подготовката на отпадъка да изпълнява тази
функция в производствено предприятие или
в икономиката като цяло. Приложение № 2
към ЗУО съдържа неизчерпателен списък на
дейностите по оползотворяване.
17. „Оползотворяване на материали“ е всяка
дейност по оползотворяване с изключение на
оползотворяване на енергия и преработване
в материали, които се използват като гориво.
18. „Организация по оползотворяване“ е
юридическо лице, регистрирано по Търговския
закон или съгласно националното му законодателство, което не разпределя печалба и което управлява и/или самостоятелно извършва
дейностите по разделно събиране, рециклиране
и оползотворяване на масово разпространени
отпадъци.
19. „Отпадъци от опаковки“ са всякакъв
вид опаковки или опаковъчни материали,
които попадат в обхвата на определението за
„отпадък“ по смисъла на § 1, т. 17 от ДР на
ЗУО, с изключение на остатъците, получени
от производствени процеси.
20. „Отпадъци от опаковки, въведени в
ефективен процес на оползотворяване“ са тези,
които се намират на склад в оползотворяващото
предприятие в количество, ненадвишаващо една
четвърт от годишния му капацитет.
21. „Притежател на отпадъци“ е причинителят
на отпадъци или физическото или юридическото
лице, в чието владение се намират те.
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22. „Пазарен дял по чл. 29“ е съотношението
между количеството опаковки, декларирани към
всяка от организациите по оползотворяване на
отпадъци от опаковки, и общото количество
опаковки, декларирани към всички организации
по оползотворяване.
Пазарният дял се изчислява по формулата:
ПД

ООП1

ПО ООП1
= ____________________________________
x 100,
(ПО ООП1 + ... + ПО ООПN)

където:
ПД е пазарният дял, %;
ПО – представляваните опаковки;
ООП1 – N – организациите по оползотворяване.
Пазарният дял се изчислява към края на
всяко четиримесечие в годината (към края на
април, август и декември) по данни за период
от предходните 12 месеца за количеството опаковки, декларирани към всяка от организациите
по оползотворяване. В случай че организацията
е осъществявала дейност за период, по-малък
от една година, пазарният є дял се изчислява
въз основа на средномесечното количество
декларирани опаковки, умножено по 12. В
случай че организацията не предостави в срок
информация за изчисляване на пазарния є дял,
се вземат предвид последните предоставени от
нея данни, увеличени с 33,33 на сто.
23. „Потребител“ е всяко лице, което придобива стоки или ползва услуги за лични нужди, а
не за продажба, производство или упражняване
на професия или занаят.
24. „Предотвратяване“ са мерките, взети,
преди веществото, материалът или продуктът
да стане отпадък, с което се намалява:
а) количеството отпадъци, включително
чрез повторната употреба на продуктите или
удължаването на жизнения им цикъл;
б) вредното въздействие от образуваните
отпадъци върху околната среда и човешкото
здраве, или
в) съдържанието на вредни вещества в материалите и продуктите.
25. „Повторна употреба“ е всяка дейност, посредством която продуктите или компонентите,
които не са отпадъци, се използват отново за
целта, за която са били предназначени.
26. „Подготовка за повторна употреба“ са
дейности по оползотворяване, представляващи
проверка, почистване или ремонт, посредством
които продуктите или компонентите на продук
ти, които са станали отпадък, се подготвят, за
да могат да бъдат използвани повторно без
каквато и да е друга предварителна обработка.
27. „Производител на опаковани стоки“ е физическо или юридическо лице, което произвежда
и разпространява на пазара стоки, опаковани
в потребителски, групови или транспортни
опаковки, или опакова с опаковъчен материал
стоки на мястото на продажбата като част от
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своята търговска или професионална дейност
с цел продуктите да бъдат разпространени на
територията на страната и/или използвани
като част от търговска, производствена или
професионална дейност.
28. „Производител на опаковки“ е физическо
или юридическо лице, което по занятие разработва, произвежда, обработва, третира, продава,
въвежда от страна – членка на ЕС, или внася
опаковки на пазара в Република България.
29. „Пускане на пазара“ е първото предоставяне на продукта на разположение на друго
лице, безплатно или срещу заплащане, с цел
той да бъде разпространен и/или използван
на територията на Република България, както
и внасянето и въвеждането на територията на
Република България на продукта от дадено лице
за негова собствена търговска, производствена
или професионална дейност.
30. „Предварително третиране преди оползотворяване“ е подготовката на отпадъците преди
оползотворяване и включва дейности, като
разглобяване, сортиране, трошене, уплътняване,
пелетизиране, сушене, рязане, кондициониране,
преопаковане, разделяне, прегрупиране или
смесване, чрез които отпадъците се подготвят,
за да може да бъдат оползотворени.
31. „Разделно събиране“ е събирането, при
което поток от отпадъци се разделя по вид и
естество на отпадъците с оглед улесняване на
специфично третиране.
32. „Рециклиране“ е всяка дейност по оползотворяване, чрез която отпадъчните материали
се преработват в продукти, материали или вещества за първоначалната им цел или за други
цели. То включва преработване на органични
материали, но не включва оползотворяване
за получаване на енергия и преработване в
материали, които ще се използват като горива
или за насипни дейности.
33. „Система за разделно събиране на отпадъци от опаковки“ е конкретният начин на
организация на събирането на отпадъци от
опаковки, което включва най-малко следните
елементи: съдове и/или чували за разделно
събиране и/или събиране в контейнери, поставени на улиците; събиране в контейнери, поставени при домовете; събиране в контейнери,
поставени в местата на продажба; събиране в
торби (с ежедневно или периодично организирано събиране от тротоара); комбинация от
посочените възможности и други; транспортни
средства, необходими за тяхното обслужване,
и площадки и съоръжения за предварително
третиране със заявен и доказан капацитет
(техника и персонал) и производителност,
обезпечаваща преработката на количествата разделно събрани отпадъци от опаковки.
Системата за разделно събиране на отпадъци от опаковки, организирана от лицата,
изпълняващи задълженията си индивидуал-
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но, включва най-малко следните елементи:
съдове и/или чували за разделно събиране,
разположени на мястото на продажбата или
на друго подходящо място, транспортни средства, необходими за тяхното обслужване, и
площадки и съоръжения за предварително
третиране със заявен и доказан капацитет
(техника и персонал) и производителност,
обезпечаваща преработката на количествата
разделно събрани отпадъци от опаковки.
34. „Събиране“ е натрупването на отпадъци,
включително предварителното им сортиране и
предварителното съхраняване, с цел превозването им до съоръжение за третиране на отпадъци.
35. „Управление на отпадъците от опаковки“
е управление на отпадъците по смисъла на § 1,
т. 46 от ДР на ЗУО.
36. „Целта за обхванато от организациите по
оползотворяване население“ е резултат, който
се изчислява по следната формула:
ОН ООП1 = ПД по чл. 29 ООП1 x
(6 000 000 – НСОСРСО)
при ограничение:
ОН ООП1 ≥ 500.000,
където:
ОН е обхванатото население (брой жители);
ПД – пазарният дял по чл. 29;
ООП1 – N – организациите по оползотворяване;
НСОСРСО – населението, обхванато от
системи за разделно събиране, организирани
самостоятелно от кметовете на общини.
§ 2. Наредбата въвежда изискванията на
Директива 94/62/ЕО на Европейския парламент
и на Съвета относно опаковките и отпадъците
от опаковки (ОВ, L 365, 31.12.1994 г.).
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ
§ 3. (1) Член 9, ал. 2 се прилага, както следва:
1. от 1 януари до 31 декември 2012 г. не
по-малко от:
а) 53 на сто от теглото на образуваните през
същия период отпадъци от опаковки се оползот
воряват или изгарят в инсталации за изгаряне
на отпадъци с оползотворяване на енергията;
б) 52 на сто от теглото на образуваните
през същия период отпадъци от опаковки се
рециклират;
в) 22 на сто от теглото на образуваните през
същия период отпадъци от опаковки от пластмаса се рециклират единствено до пластмаса;
г) 59,6 на сто от теглото на образуваните
през същия период отпадъци от опаковки от
стъкло се рециклират;
д) 60 на сто от теглото на образуваните през
същия период отпадъци от опаковки от хартия
и картон се рециклират;
е) 50 на сто от теглото на образуваните през
същия период отпадъци от опаковки от метали
се рециклират, и
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ж) 15 на сто от теглото на образуваните
през същия период отпадъци от опаковки от
дървесина се рециклират;
2. от 1 януари до 31 декември 2013 г. не
по-малко от:
а) 56 на сто от теглото на образуваните през
същия период отпадъци от опаковки се оползот
воряват или изгарят в инсталации за изгаряне
на отпадъци с оползотворяване на енергията;
б) 54,9 на сто от теглото на образуваните
през същия период отпадъци от опаковки се
рециклират;
в) 22,5 на сто от теглото на образуваните през
същия период отпадъци от опаковки от пластмаса се рециклират единствено до пластмаса;
г) 60 на сто от теглото на образуваните през
същия период отпадъци от опаковки от стъкло
се рециклират;
д) 60 на сто от теглото на образуваните през
същия период отпадъци от опаковки от хартия
и картон се рециклират;
е) 50 на сто от теглото на образуваните през
същия период отпадъци от опаковки от метали
се рециклират, и
ж) 15 на сто от теглото на образуваните
през същия период отпадъци от опаковки от
дървесина се рециклират.
(2) Целите по чл. 9, ал. 1 се постигат ежегодно от 1 януари 2014 г. в срок до 31 декември
на съответната година.
§ 4. (1) За създаване на регистъра по чл. 45,
ал. 1, т. 8 ЗУО лицата, които пускат на пазара
полимерни торбички, предоставят информацията по чл. 44 от наредбата на изпълнителния
директор на ИАОС в двумесечен срок от влизането в сила на наредбата.
(2) Информацията по чл. 44 се предоставя на
хартиен и електронен носител до изграждането
на система за представянето є по електронен път.
§ 5. (1) В срок до 15 декември 2012 г. кметът
на общината представя на министъра на околната среда и водите информация за сключените
от него договори по чл. 26, ал. 1, включително
за срока на действието им.
(2) В случаите, когато не са сключени
договори по ал. 1 или срокът на действието
им изтича преди 1 януари 2013 г., кметът на
общината следва да представи информация за
планираните от него мерки за изпълнение на
задълженията му по чл. 19, ал. 3, т. 7 ЗУО за
изграждане на система за разделно събиране
на отпадъците от опаковки.
§ 6. Компетентните органи отчитат конкретните проблеми на малките и средните предприятия при предоставянето на подробни данни
за изпълнение на изискванията на наредбата.
§ 7. Член 5, ал. 1, т. 1 и 2 се прилагат доброволно от 1 януари 2007 г.
§ 8. Наредбата се приема на основание чл. 13,
ал. 1 от Закона за управление на отпадъците.
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Приложение № 1
към чл. 4, ал. 3
Декларация за съответствие с изискванията на чл. 4, ал. 1 от Наредбата за опаковките
и отпадъците от опаковки
№ .......... от ............... г.
Лице, което пуска на пазара ..........................................................................................................................,
(наименование, БУЛСТАТ, данъчен №)
представляван от ....................................................................................................................................................
(име и фамилия, длъжност)
Седалище на фирмата ..........................................................................................................................................
(адрес на управление, телефон и факс)
.............................................................................................................................................................................
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
1. Опаковката/опаковъчният материал .......................................................................................................
............................................................................................................................................................................
(идентификация на опаковката/опаковъчния материал)
............................................................................................................................................................................
(идентификация на опаковката/опаковъчния материал)
отговаря на изискванията на чл. 4, ал. 1 от Наредбата за опаковките и отпадъците от опаковки.
2. Опаковката/опаковъчният материал е произведена/произведен в съответствие с
............................................................................................................................................................................
(означение на съответния български стандарт)
Декларирам, че ми е известна отговорността, която нося за попълване на неверни данни по чл. 313
от Наказателния кодекс.
...............................................
....................................................
(място и дата на издаване)
(подпис и печат на лицето,
което пуска на пазара)
Забележка. Точка 2 се попълва само в случаите, когато са използвани български стандарти.

Приложение № 2
към чл. 5, ал. 1, т. 1
Абревиатура и код, идентифициращи материала, от който е направена дадена опаковка
1. Код и абревиатура1) на пластмасите:
Материал на опаковката
полиетилен терефталат
полиетилен висока плътност
поливинил хлорид
полиетилен ниска плътност
полипропилен
полистирен
други пластмаси

Абревиатура
PET
HDPE
PVC
LDPE
PP
PS
-

Идентификационен код
1
2
3
4
5
6
7 – 19

Абревиатура

Идентификационен код

вълнообразен картон

PAP

20

друг картон

PAP

21

хартия

PAP

22

хартия

PAP

23 – 39

Абревиатура
FE
ALU
-

Идентификационен код
40
41
42 – 49

2. Код и абревиатура1) на хартията и картона:
Материал на опаковката

3. Код и абревиатура1) на металите:
Материал на опаковката
стомана
алуминий
други метали
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4. Код и абревиатура1) на дървените материали:
Абревиатура

Идентификационен код

дърво

Материал на опаковката

FOR

50

корк

FOR

51

други дървесни материали

FOR

52 – 59

Абревиатура

Идентификационен код

памук

ТЕХ

60

юта

ТЕХ

61

друг текстил

ТЕХ

62 – 69

Абревиатура

Идентификационен код

безцветно стъкло

GL

70

зелено стъкло

GL

71

кафяво стъкло

GL

72

друго стъкло

GL

73 – 79

Абревиатура 2)

Идентификационен код

5. Код и абревиатура1) на текстила:
Материал на опаковката

6. Код и абревиатура1) на стъклото:
Материал на опаковката

7. Код и абревиатура1) на композитните материали:
Материал на опаковката
хартия и картон/метали

80

хартия и картон/пластмаси

81

хартия и картон/алуминий

82

хартия и картон/бяла
ламарина

83

хартия и картон/пластмаси
/алуминий

84

хартия и картон/пластмаси
/алуминий/бяла ламарина
пластмаса/алуминий
пластмаса/бяла ламарина

85 – 89
90
91

пластмаса/метали

92 – 94

стъкло/пластмаса

95

стъкло/алуминий

96

стъкло/бяла ламарина

97

стъкло/метали
98 – 99
1)
Използват се само главни букви.
2)
За композитните опаковки се изписва буква „С“ и се поставя наклонена черта (С/), като след наклонената черта се изписват абревиатурите за съответните компоненти, разделени с наклонени черти (например за
опаковки от хартия, полиетилен и алуминий се използва абревиатурата С/РАР/РЕ/ALU).

Приложение № 3
към чл. 5, ал. 1, т. 2
Маркировка за рециклиране на опаковката и вида на материала, от който е изработена:

Забележка. Между трите стрелки се поставят цифрите, определени в приложение № 2, а абревиатурата за
материала на опаковката от същото приложение се поставя под графичния знак.
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Приложение № 4
към чл. 5, ал. 1, т. 3
Маркировка за разделно събиране на отпадъците от опаковки

Приложение № 5
към чл. 6, ал. 2
Декларация за съответствие с изискванията на чл. 6, ал. 1 от Наредбата за опаковките
и отпадъците от опаковки
№ .......... от ............... г.
Лице, което пуска на пазара ............................................................................................................................,
(наименование, БУЛСТАТ, данъчен №)
представляван от ...................................................................................................................................................
(име и фамилия, длъжност)
Седалище на фирмата ..........................................................................................................................................
(адрес на управление, телефон и факс)
............................................................................................................................................................................
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
1. Опаковката/опаковъчният материал ..........................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
(идентификация на опаковката/опаковъчния материал)
............................................................................................................................................................................
(идентификация на опаковката/опаковъчния материал)
отговаря на изискванията на чл. 6, ал. 1 от Наредбата за опаковките и отпадъците от опаковки.
2. Опаковката/опаковъчният материал е изпитана/изпитан за съответствие в
............................................................................................................................................................................
(име и адрес на акредитираната изпитвателна лаборатория)
(Протокол № .............. от ............... г.)
Декларирам, че ми е известна отговорността, която нося за попълване на неверни данни по чл. 313
от Наказателния кодекс.

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

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

(място и дата
на издаване)

(подпис и печат на лицето,
което пуска на пазара)

Приложение № 6
към чл. 49
Отчет за депозитни системи или системи за многократна употреба на опаковки
за ...................... година
ДАННИ ЗА ЮРИДИЧЕСКОТО ЛИЦЕ:
Начин на изпълнение на задълженията:

Индивидуално:

Колективна систе- Наименование на оргама, представлявана низацията по оползотвоот организация по ряване/лицето, изпълняоползотворяване
ващо задълженията си
индивидуално

Маркира се с Х:
Таблица 1. Депозитни системи или системи за многократна употреба
Материали

Вид опаковка

1

2

Стъкло бутилки

Продукт

3
напитки
други

буркани

Общ брой на Среден брой Жизнен цикъл на Брой пуснати на пазара
опаковките за употреби за опаковката за мно- опаковки за еднократна
многократна една година гократна употреба употреба от същия тип
употреба в об(години)
ращение (бр.)
4

5

6

7

С Т Р. 3 6
1
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3
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6

7

П л а с т - бидони
хранителни
маси
> 20 л < 250 л
нехранителни
бидони > 250 л хранителни
нехранителни
торби
бутилки

напитки
други

кутии
чашки
щайги
палети
Картон кутии
бидони
кашони
палети
А луми- варели < 50 л хранителни
ний
нехранителни
варели <
50 л – 300 л

хранителни
нехранителни

С т о м а- варели < 50 л хранителни
на
нехранителни
варели >
50 л < 300 л

хранителни
нехранителни

Дърво

кутии
палети
сандъци
палетни кутии

В т.ч. за стъкло
опаковане на пластмаси
опасни
х и м и чалуминий
ни вещества
стомана

нехранителни
нехранителни
нехранителни
нехранителни

дърво
Декларирам, че ми е известна отговорността, която нося за попълване на неверни данни по чл. 313 от Наказателния кодекс.
Забележка. Това приложение се попълва, ако има установена депозитна система или система за многократна
употреба за съответните видове опаковки.
Дата: ……........

Ръководител:
(име, подпис, печат)
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Приложение № 7
към чл. 52, ал. 1 и 3
Отчет за събраните отпадъци от опаковки и обхванато население на територията на общините
за ...................... година
ПРЕДОСТАВЯ СЕ ОТ:
ОРГАНИЗАЦИЯ ПО ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ
ОБЩИНА
Таблица 1. Събрани отпадъци от опаковки
Община

Стъкло
Пластмаси
(в тонове) (в тонове)

1

2

3

Хартия/картон
(в тонове)

Метал
(в тонове)

Дърво
(в тонове)

Други (в т.ч.
композитни
материали)
(в тонове)

Общо
(в тонове)

4

5

6

7

8

В т.ч. за опаковане
на опасни химични
вещества

ОБЩО

Декларирам, че ми е известна отговорността, която нося за попълване на неверни данни по чл. 313 от Наказателния кодекс.
Забележки:
Колона 8 – попълва се общото количество на събраните опаковки от
всеки вид.
Дата: ……..

Ръководител:
(име, подпис, печат)
Таблица 2. Обхванато население по общини

№ по ред

Община

Население на общината
(хил. жители)

Обхванато население в системите
за разделно събиране
(хил. жители)

1

2

3

4

Общо (брой)

Декларирам, че ми е известна отговорността, която нося за попълване на неверни данни по чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата: ……..

Ръководител:
(име, подпис, печат)
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Приложение № 8
към чл. 58, ал. 1, т. 1
и чл. 62, ал. 1, т. 1
Отчет за изпълнението на целите по чл. 9, ал. 1 съгласно сроковете по § 3 от ПЗР на Наредбата за
опаковките и отпадъците от опаковки за ………….. година
І. ДАННИ ЗА:
ОРГАНИЗАЦИЯ ПО ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ
ИНДИВИДУАЛНО ИЗПЪЛНЯВАЩO ЗАДЪЛЖЕНИЯТА СИ ЛИЦE
(маркира се
с Х)
1.

Наименование:

2.

ЕИК по БУЛСТАТ:

3.

Седалище и адрес на управление на
дейността:

4.

Телефон:

5.

Факс:

6.

Е-mail:

7.

Лице за контакти:

8.

Име:

9.

Длъжност:

10.

Телефон:

11.

Факс:

12.

Е-mail:

II. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЦЕЛИТЕ ЗА ОТПАДЪЦИ ОТ ОПАКОВКИ ПО ЧЛ. 9
Отпадъци от опаковки по вид на материала

Пуснати на
Многократ- Рециклирапазара опа- но употребе- ни опаковки
ковки (тон/г.) ни опаковки
(тон/г.)
(тон/г.)

Оползотворени
опаковки
(тон/г.)

Рециклирани Оползотворени
опаковки/
опаковки/пуспуснати на
нати на пазара
пазара опаопаковки (%)
ковки (%)

Пластмаса (PE, PP, PET,
PS, PVC)
Хартия и картони
Стъкло
Мета ли (а л у миний и
стомана)
Дърво
Дру г и (в т.ч. ком по зитни)
В т.ч. за опаковане на
опасни химични вещества
ОБЩО

Дата: ........................................ Ръководител: .......................................................
(име, подпис и печат)
За попълването на неверни данни лицето носи отговорност съгласно чл. 313 от Наказателния кодекс.

БРОЙ 85

ДЪРЖАВЕН

Приложение № 9
към § 1, т. 15.2 от ДР
Обяснителни примери за критериите, посочени
в § 1, т. 15.2 от ДР
Обяснителни примери за критерий по т. 15.2,
буква „а“
Опаковки
Кутии от сладкиши
Тънка опаковка около кутия за CD
Не-опаковки
Саксии за цветя, които са предназначени да
останат с растението по време на целия му жизнен цикъл
Кутии за инструменти
Пакетчета чай
Восъчен слой около различни видове сирена
Обвивки на колбаси
Обяснителни примери за критерий по т. 15.2,
буква „б“
Опаковки, ако са предназначени и предвидени за
пълнене в търговските обекти
Хартиени или найлонови торбички
Чинии и чаши за еднократна употреба
Прилепващ слой
Торбички за сандвичи
Алуминиево фолио
Не-опаковки
Бъркалки
Прибори за еднократна употреба
Обяснителни примери за критерий по т. 15.2,
буква „в“
Опаковки
Етикети, които са закачени директно или са
прикрепени към продукта
Части от опаковки
Четки от спирала за очи, които са част от
затворената кутия
Залепващи етикети, които са прикрепени към
друг опаковъчен предмет
Книговезки телчета
Пластмасови ръкавици
Дозатори, които са част от затворена кутия с
перилни препарати.
10095

РЕШЕНИЕ № 890
ОТ 29 ОКТОМВРИ 2012 Г.

за отчуждаване на имоти и части от имот и – ч а с т н а с о б с т в е н о с т, з а д ъ р ж а в н a
нуждa за изграждане на обект „Път Е-79
„Даскалово – Дупница“ от км 287+450 до
км 305+220 – преоткосиране, пътни възли и
реконструкция на техническа инфраструктура“, на територията на област Перник
На основание чл. 34а, ал. 1 във връзка с
чл. 34б и § 1 от допълнителните разпоредби

ВЕСТНИК

С Т Р. 3 9

на Закона за държавната собственост и чл. 60,
ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс
и предвид необходимостта от осигуряване
защита на особено важни държавни и значими обществени интереси, своевременно
приключване на отчуждителните процедури
и осъществяване на строителните дейности в
определените срокове, ускоряване реализацията на проекта, което ще допринесе за осигуряване на модерни експлоатационни условия,
за подобряване функционирането и стандарта
на транспортно обслужване на международния
и вътрешния трафик и подобряване безопасността и сигурността на движението
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. О т ч у ж да ва з а д ърж а вна н у ж да з а
изг ра ж да не на обек т „Път Е-79 „Даскалов о – Д у п н и ц а“ о т к м 2 8 7+450 до к м
305+220 – преот косиране, път ни възли и
реконструкция на техническа инфраструктура“, съгласно парцеларен план, одобрен със
Заповед № РД-02-14-520 от 12 август 2005 г. и
Заповед № РД-02-14-775 от 18 октомври 2006
г. на министъра на регионалното развитие и
благоустройството, имоти и части от имоти – частна собственост, намиращи се на
територията на община Перник и община
Радомир, област Перник, подробно описани
в приложението по вид, размер, местонахождение, размер на паричното обезщетение
и собственици.
2. Средствата, необходими за финансиране
на процедурата по отчуждаване на имотите
по т. 1, са за сметка на Агенция „Пътна инфраструктура“.
3. Допуска предварително изпълнение на т. 1.
4. Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок
от обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков

С Т Р. 4 0

ДЪРЖАВЕН
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Приложение
към т. 1
ОБЛАСТ ПЕРНИК, ОБЩИНА ПЕРНИК
Землище: гр. Перник – кв. Църква, ЕКАТТЕ 99081
Път Е-79 Даскалово – Дупница от км 287+450 до км 305+220 – преоткосиране
№
по
ред

Имот
№

Вид на
територията

Начин
на
трайно
ползване

Вид
собственост

Име на собственика
на имота

Обща
площ
на
имота

Площ, Обща
подлестойжаща ност на
на от- париччужданото
ване обезщетение

дка

дка

лв.

1. 55871.12.22 Земеделски Пасище
земи

Частна

Стефан Вучков Чекалски

1,805

0,024

6,00

2. 55871.12.35 Земеделски Пасище
земи

Частна

Васил Димитров Портаров

7,608

0,283

68,00

3. 55871.14.2

Земеделски Пасище
земи

Частна

Стамен Милев Робов

2,575

0,115

28,00

4. 55871.14.8

Земеделски Пасище
земи

Частна

Михаил Стоилов Стаменов

3,741

0,016

4,00

5. 55871.14.31 Земеделски Пасище
земи

Частна

Елена Любомирова Дойчинова, Йордан Любомиров
Янев, Огнянчо Стефанов
Илков, насл. на Иван Стефа нов Пиперков, Евт и м
Стефанов Пиперков, Надежда Стефанова Тренева,
Цветан Йорданов Стефанов,
Стефана Йорданова Кирова, Свет осла в С таменов
Петров, Петър Стаменов
Петров, Ангелина Стоянова
Стефанова, Роза Любомирова Димова

4,704

0,002

1,00

6. 55871.35.2

Земеделски Пасище
земи

Частна

Милен Велинов Пенев

9,448

0,018

4,00

7. 55871.35.5

Земеделски Пасище
земи

Частна

Велин Илиев Джерманов

6,190

0,053

13,00

8. 55871.35.8

Земеделски Пасище
земи

Частна

Йосиф Илиев Джерманов

2,525

0,104

25,00

9. 55871.45.1

Земеделски
земи

Нива

Частна

Васил Митев Робов

2,600

0,220

53,00

10. 55871.45.8

Земеделски
земи

Нива

Частна

„Строй Инвест 2007“ – ООД

3,000

0,281

67,00

11. 55871.45.9

Земеделски
земи

Нива

Частна

Спас Георгиев Кралевски

3,999

0,221

53,00

12. 55871.46.1

Земеделски
земи

Нива

Частна

насл. Борис Велинов Николов

5,003

0,328

79,00

13. 55871.46.5

Земеделски
земи

Нива

Частна

Б орис ла в Теофи лов Д имитров

0,870

0,068

16,00

14. 55871.46.6

Земеделски
земи

Нива

Частна

Иван Теофилов Димитров

0,860

0,119

29,00

15. 55871.46.7

Земеделски
земи

Нива

Частна

Радоил Теофилов Богданин

0,770

0,152

36,00

16. 55871.46.9

Земеделски
земи

Нива

Частна

Димитър Симеонов Захариев

4,399

1,614

387,00

17. 55871.46.10 Земеделски
земи

Нива

Частна

насл. Стефан Анев Иванов

3,051

0,498

120,00
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Вид на
територията

Начин
на
трайно
ползване

Вид
собственост

Име на собственика
на имота

Обща
площ
на
имота

Площ, Обща
подлестойжаща ност на
на от- париччужданото
ване обезщетение

дка

дка

18. 55871.54.3

Земеделски
земи

Нива

Частна

Георги Стайков Бояджиев

1,986

0,830

199,00

19. 55871.54.4

Земеделски
земи

Нива

Частна

Асен Младенов Рибарски

2,100

0,013

3,00

20. 55871.55.2

Земеделски
земи

Нива

Частна

Найден Младенов Богоин

3,800

0,248

60,00

21. 55871.55.4

Земеделски
земи

Нива

Частна

Асен Ангелов Цветков

0,981

0,653

157,00

22. 55871.55.25 Земеделски
земи

Нива

Частна

Петър Симеонов Кесиин

1,500

0,080

19,00

лв.

23. 55871.59.4

Земеделски Пасище
земи

Частна

Стефан Вучков Чекалски

3,002

0,070

17,00

24. 55871.59.5

Земеделски Пасище
земи

Частна

Кирил Лозанов Милев, Златан Лозанов Робев, Васил
Лозанов Робев, Роза Лозанова Ангелова

1,200

0,027

6,00

25. 55871.59.6

Земеделски Пасище
земи

Частна

Велин Павлов Бачов

1,490

0,002

1,00

26. 55871.59.7

Земеделски Пасище
земи

Частна

Боян Рангелов Чайров

1,202

0,002

1,00

27. 55871.59.8

Земеделски Пасище
земи

Частна

Иван Спасов Кралевски

1,203

0,023

6,00

28. 55871.59.9

Земеделски Пасище
земи

Частна

Павел Филипов Хаджийски

0,900

0,010

2,00

29. 55871.59.10 Земеделски Пасище
земи

Частна

Андрей Илиев Попов

2,167

0,005

1,00

30. 55871.61.61 Земеделски
земи

Нива

Частна

Пене Дамянов Андреев

5,900

0,352

84,00

31. 55871.61.66 Земеделски
земи

Нива

Частна

Иван Миланов Шошоров

3,400

0,505

121,00

32. 55871.62.1

Земеделски
земи

Нива

Частна

Димитър Симеонов Захариев

8,100

0,500

120,00

33. 55871.62.2

Земеделски
земи

Нива

Частна

Лозан Теофилов Богданов

2,998

0,145

35,00

34. 55871.62.3

Земеделски
земи

Нива

Частна

Иван Теофилов Димитров

2,999

0,138

33,00

35. 55871.62.4

Земеделски
земи

Нива

Частна

Б орис ла в Теофи лов Д имитров

2,999

0,023

6,00

36. 55871.66.2

Земеделски Пасище
земи

Частна

Илия Тодоров Василев

3,300

0,106

25,00

37. 55871.66.4

Земеделски
земи

Нива

Частна

Ангел Цветков Кесийн

2,000

0,001

1,00

38. 55871.67.1

Земеделски
земи

Гори и
храсти
в земеделска
земя

Частна

Илия Тодоров Василев

1,736

0,008

5,00

39. 55871.67.2

Земеделски Пасище
земи

Частна

Илия Тодоров Василев

0,700

0,018

4,00

40. 55871.67.04 Земеделски Пасище
земи

Частна

Стефан Стаменов Илков

2,900

0,005

1,00

С Т Р. 4 2
№
по
ред

ДЪРЖАВЕН
Имот
№

ВЕСТНИК

Вид на
територията

Начин
на
трайно
ползване

Вид
собственост

дка

дка

41. 55871.68.2

Земеделски
земи

Нива

Частна

Михаил Накев Михалков

2,003

0,319

77,00

42. 55871.68.9

Земеделски
земи

Нива

Частна

Павел Николов Тутулов

1,797

0,529

127,00

43. 55871.68.13 Земеделски Пасище
земи

Частна

Младенка Будинова Илиева

1,000

0,258

62,00

44. 55871.68.23 Земеделски Пасище
земи

Частна

Милутин Феодоров Матов

4,001

0,085

20,00

45. 55871.68.24 Земеделски
земи

Частна

Методи Ангелов Цветков

0,566

0,003

1,00

131,078

9,074

2 183,00

Ливада

Име на собственика
на имота

БРОЙ 85

ОБЩО

Обща
площ
на
имота

Площ, Обща
подлестойжаща ност на
на от- париччужданото
ване обезщетение
лв.

ОБЛАСТ ПЕРНИК, ОБЩИНА ПЕРНИК
Землище: с. Студена, ЕКАТТЕ 70038
Път Е-79 Даскалово – Дупница от км 287+450 до км 305+220 – преоткосиране и пътeн възел км 295+244
№
по
ред

Имот
№

Вид на територията

Начин
на трайно ползване

Вид собственост

Име на собственика на
имота

Обща
площ
на имота

Площ, Обща
подле- стойжаща ност на
на от- париччужното
даване обезщетение

дка

дка

1. 000106

Земеделски
земи

Ливада

Частна

насл. Благой Иванов Ръсин

2,273

0,043

12,00

2. 010420

Земеделски
земи

Ливада

Частна

насл. Христо Божилов Ковачки

3,857

0,343

93,00

3. 008002

Земеделски
земи

Нива

Частна

насл. Димитра Георгиева
Лазарова

2,539

0,024

6,00

4. 008003

Земеделски
земи

Ливада

Частна

насл. Катерина Георгиева
Кръстева

2,570

0,029

8,00

5. 008010

Земеделски
земи

Ливада

Частна

насл. Димит ър Христов
Попов

3,484

0,035

9,00

6. 008012

Земеделски
земи

Ливада

Частна

насл. Боян Спасов Велинов

4,025

0,395

107,00

7. 008013

Земеделски
земи

Ливада

Частна

насл. Спас Николов Велинов

1,431

0,070

19,00

8. 008025

Земеделски
земи

Нива

Частна

насл. Найден Стоилов Весев

2,778

0,017

5,00

9. 008034

Земеделски
земи

Ливада

Частна

Петър Николов Весев

0,205

0,002

1,00

10. 008098

Земеделски
земи

Ливада

Частна

насл. Марика Стефанова
Весева

0,206

0,007

2,00

11. 008106

Земеделски
земи

Ливада

Частна

насл. Григор Иванов Масларски

2,657

0,113

31,00

12. 008108

Земеделски
земи

Ливада

Частна

Петър Миланов Масларски

1,000

0,059

16,00

13. 008109

Земеделски
земи

Ливада

Частна

насл. Григор Иванов Масларски

1,000

0,028

8,00

14. 008110

Земеделски
земи

Ливада

Частна

насл. Васил Иванов Масларски

3,344

0,482

130,00

лв.

БРОЙ 85
№
по
ред

Имот
№

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 4 3

Вид на територията

Начин
на трайно ползване

Вид собственост

Име на собственика на
имота

Обща
площ
на имота

Площ, Обща
подле- стойжаща ност на
на от- париччужното
даване обезщетение

дка

дка

15. 010203

Земеделски
земи

Ливада

Частна

н а с л. Б о рис Д и м и т р ов
Дейов

1,382

0,099

27,00

16. 010204

Земеделски
земи

Ливада

Частна

н а с л. Б о рис Д и м и т р ов
Дейов

1,826

0,470

127,00

17. 010254

Земеделски
земи

Ливада

Частна

насл. Цене Ванев Алексов

2,860

0,189

51,00

18. 013002

Земеделски
земи

Ливада

Частна

насл. Григор Иванов Масларски

2,413

0,006

2,00

19. 014009

Земеделски
земи

Нива

Частна

насл. Дими т ър Васи лев
Масларски

0,775

0,019

5,00

20. 014010

Земеделски
земи

Нива

Частна

насл. Йордан Стойнев Каназирев

0,400

0,013

4,00

21. 014014

Земеделски
земи

Нива

Частна

насл. Васил Колев Иванов

1,718

0,851

230,00

22. 014023

Земеделски
земи

Нива

Частна

насл. Иван Стоилов Масларски

0,171

0,044

12,00

23. 014033

Земеделски
земи

Нива

Частна

Иван Димитров Вучков

0,113

0,045

12,00

24. 014035

Земеделски
земи

Нива

Частна

насл. Райчо Сотиров Бъркачки

0,070

0,029

8,00

25. 014036

Земеделски
земи

Нива

Частна

насл. Михаил Панов Попов

0,075

0,022

6,00

26. 014037

Земеделски
земи

Нива

Частна

насл. Владимир Сотиров
Банев

0,074

0,011

3,00

27. 015016

Земеделски
земи

Нива

Частна

насл. Васил Иванов Масларски

2,452

0,004

1,00

28. 015017

Земеделски
земи

Нива

Частна

насл. Боян Василев Масларски

0,886

0,093

25,00

29. 015063

Земеделски
земи

Нива

Частна

насл. Дими т ър Васи лев
Масларски

2,433

0,100

27,00

30. 016003

Земеделски
земи

Нива

Частна

насл. Витко Димитров Тутулов

1,831

0,450

122,00

31. 016004

Земеделски
земи

Нива

Частна

насл. Райчо Димитров Тутулов

1,639

0,679

183,00

32. 016005

Земеделски
земи

Нива

Частна

насл. Борис Димитров Тутулов

1,510

0,680

184,00

33. 016006

Земеделски
земи

Нива

Частна

насл. Васил Христов Кюлов

1,435

0,508

137,00

34. 016008

Земеделски
земи

Нива

Частна

насл. Симеон Димитров
Тутулов

1,000

0,378

102,00

35. 016018

Земеделски
земи

Нива

Частна

насл. Георги Иванов Ръсин

2,001

0,160

43,00

36. 016019

Земеделски
земи

Нива

Частна

насл. Йосиф Илиев Джерманов

2,222

0,321

87,00

37. 016022

Земеделски
земи

Нива

Частна

насл. Илия Христов Кюлов

0,934

0,246

66,00

38. 016023

Земеделски
земи

Нива

Частна

насл. Иван Митев Ръсин

1,066

0,254

69,00

39. 016056

Земеделски
земи

Нива

Частна

Борислав Неделков Анев

1,986

0,025

7,00

лв.

С Т Р. 4 4
№
по
ред

ДЪРЖАВЕН
Имот
№

ВЕСТНИК

БРОЙ 85

Вид на територията

Начин
на трайно ползване

Вид собственост

Име на собственика на
имота

Обща
площ
на имота

дка

дка

40. 030014

Земеделски
земи

Ливада

Частна

насл. Живко Лазаров Китов

2,999

0,043

12,00

41. 030015

Земеделски
земи

Ливада

Частна

насл. Стоян Иванов Балчов

1,200

0,045

12,00

42. 030016

Земеделски
земи

Ливада

Частна

н а с л. Б о рис Д и м и т р ов
Дейов

1,565

0,102

28,00

43. 030018

Земеделски
земи

Ливада

Частна

насл. Спас Николов Балчев

1,500

0,062

17,00

44. 030019

Земеделски
земи

Ливада

Частна

насл. Георги Вучков Лозанов

1,849

0,122

33,00

45. 032056

Земеделски
земи

Ливада

Частна

насл. Костадин и Тодор
Вучкови

4,033

0,577

156,00

46. 032057

Земеделски
земи

Ливада

Частна

насл. Елисавета Рангелова
Ръсина

2,873

0,061

16,00

47. 032058

Земеделски
земи

Ливада

Частна

насл. Рангел Стойнев Каназиров

2,712

1,347

364,00

48. 032059

Земеделски
земи

Ливада

Частна

насл. Благой Василев Ръсин

2,179

0,116

31,00

49. 045001

Земеделски
земи

Нива

Частна

насл. Стефан Янкулов Овчаров

2,000

0,318

86,00

50. 048027

Земеделски
земи

Нива

Частна

насл. Първан Йорданов
Алексов

0,300

0,008

2,00

51. 048030

Земеделски
земи

Нива

Частна

насл. Живко Христов Ръсин

7,301

0,026

7,00

52. 055024

Земеделски
земи

Нива

Частна

нас л. Фи да н С и ме онов
Ръсин

4,400

0,083

22,00

53. 059001

Земеделски
земи

Нива

Частна

насл. Галена Панева Христова-Бачева

2,500

0,111

30,00

54. 059025

Земеделски
земи

Нива

Частна

насл. С и меон и М и ла н
Накеви Дивчови

2,976

0,034

9,00

55. 060001

Земеделски
земи

Нива

Частна

Спас Атанасов Олюшков

2,800

0,248

67,00

56. 060002

Земеделски
земи

Нива

Частна

насл. Александър Тодоров
Тупанков

2,000

0,493

133,00

57. 060003

Земеделски
земи

Нива

Частна

насл. Борис Василев Корчев

1,700

0,432

117,00

58. 060004

Земеделски
земи

Нива

Частна

Крум Димитров Корчев

0,900

0,267

72,00

59. 060005

Земеделски
земи

Нива

Частна

Иван Димитров Корчев

0,801

0,231

62,00

60. 062001

Земеделски
земи

Нива

Частна

насл. Иван Стоилов Масларски

2,151

0,267

72,00

61. 062002

Земеделски
земи

Нива

Частна

Венка Димитрова Степанова и Милка Димитрова
Попова

1,800

0,210

57,00

62. 062003

Земеделски
земи

Нива

Частна

Владимир Богданов Попов

1,769

0,216

58,00

63. 062004

Земеделски
земи

Нива

Частна

насл. Славчо Накев Арнаудов

2,200

0,272

73,00

64. 062005

Земеделски Нива
земи

насл. С т ефа н С таменов
Минов

8,000

0,003

1,00

Частна

Площ, Обща
подле- стойжаща ност на
на от- париччужното
даване обезщетение
лв.

БРОЙ 85
№
по
ред

Имот
№

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 4 5

Вид на територията

Начин
на трайно ползване

Вид собственост

Име на собственика на
имота

Обща
площ
на имота

Площ, Обща
подле- стойжаща ност на
на от- париччужното
даване обезщетение

дка

дка

65. 062020

Земеделски
земи

Нива

Частна

насл. Боян Владимиров
Алексов

0,988

0,075

20,00

66. 062021

Земеделски
земи

Нива

Частна

нас л. Евг ен и Йорда нов
Мечкарски

1,500

0,111

30,00

67. 062022

Земеделски
земи

Нива

Частна

насл. Александър Иванов
Шарков

1,200

0,087

23,00

68. 062023

Земеделски
земи

Нива

Частна

насл. Йордан Костадинов
Вучков

1,200

0,083

22,00

69. 062024

Земеделски
земи

Нива

Частна

насл. Васил Благоев Гердин

2,000

0,134

36,00

70. 062025

Земеделски
земи

Нива

Частна

насл. Добри Димитров Чамурков

1,700

0,125

34,00

71. 062026

Земеделски
земи

Нива

Частна

насл. Васил Димитров Чамурков

1,600

0,133

36,00

72. 062027

Земеделски
земи

Нива

Частна

насл. Спас Илиев Чамурков

3,300

0,357

96,00

73. 076001

Земеделски
земи

Нива

Частна

Бойко Георгиев Петров

1,732

0,016

4,00

74. 076019

Земеделски
земи

Нива

Частна

насл. Стефан Иванов Ръсин

12,800

1,387

374,00

75. 076020

Земеделски
земи

Нива

Частна

насл. Христо Зарев Дивчов

3,000

0,751

202,00

76. 076024

Земеделски
земи

Нива

Частна

Иван Благоев Ръсин

1,400

0,169

46,00

77. 076035

Земеделски
земи

Нива

Частна

насл. Димит ър Христов
Ръсин

1,200

0,008

2,00

78. 036003

Земеделски
земи

Ливада

Частна

Екатерина Богданова Найденова

0,628

0,359

97,00

79. 081012

Земеделски
земи

Нива

Частна

насл. Цене Ванев Алексов

3,000

0,001

1,00

80. 081013

Земеделски
земи

Нива

Частна

насл. Милан Ванев Алексов

3,600

0,003

1,00

81. 087001

Земеделски
земи

Друга
селскостопанска
територия

Частна

насл. Коста Тренев Грозданов

1,919

0,188

51,00

82. 087003

Земеделски
земи

Друга
селскостопанска
територия

Частна

насл. Ленка Алексова Веселинова

2,026

1,128

305,00

83. 087006

Земеделски
земи

Друга
селскостопанска
територия

Частна

насл. Ленка Алексова Веселинова

3,554

0,170

46,00

84. 008160

Земеделски
земи

Ливада

Частна

Михаил Димитров Гешев

1,890

0,477

129,00

лв.

С Т Р. 4 6
№
по
ред

ДЪРЖАВЕН
Имот
№

Вид на територията

Начин
на трайно ползване

Вид собственост

ВЕСТНИК

БРОЙ 85

Име на собственика на
имота

Обща
площ
на имота

Площ, Обща
подле- стойжаща ност на
на от- париччужното
даване обезщетение

дка

дка

85. 008158

Земеделски Ливада
земи

Частна

насл. Стефан Янкулов Овчаров

1,243

0,040

11,00

86. 008140

Земеделски Ливада
земи

Частна

насл. Младен Стоилов Мишев

1,290

0,013

4,00

87. 008168

Земеделски Ов. гра- Частна
земи
дина

насл. Богдан Натев Мангеин

3,110

0,136

37,00

88. 014005

Земеделски Нива
земи

Частна

насл. Захари Цветанов Велинов

0,986

0,060

16,00

89. 014004

Земеделски Нива
земи

Частна

насл. Георги Цветанов Велинов

0,877

0,068

18,00

90. 014006

Земеделски Нива
земи

Частна

насл. Темелаки Лазов Илов

0,565

0,121

33,00

91. 014001

Земеделски Нива
земи

Частна

насл. Рангел Стойнев Велинов

2,276

0,266

72,00

92. 014003

Земеделски Нива
земи

Частна

насл. Васил Колев Иванов

0,689

0,689

186,00

93. 014002

Земеделски Нива
земи

Частна

насл. Дими т ър Благоев
Степанов

2,995

0,179

48,00

ОБЩО

193,417

лв.

20,371 5 504,00

ОБЛАСТ ПЕРНИК, ОБЩИНА РАДОМИР
Землище: с. Долна Диканя, ЕКАТТЕ 22085
Път Е-79 Даскалово – Дупница от км 287+450 до км 305+220 – преоткосиране
№
по
ред

Имот
№

Вид на територията

Начин
на трайно ползване

Вид собственост

Име на собственика на
имота

Обща
площ
на
имота

Площ, Обща
подле- стойжаща ност на
на от- париччужданото
ване обезщетение

дка

дка

лв.

1.

024001

Земеделски
земи

Нива

Частна

насл. Симеон Васев Биджов

13,498

0,209

80,00

2.

024055

Земеделски
земи

Нива

Частна

насл. Драгомир Христов
Груев

1,890

0,049

19,00

3.

024032

Земеделски
земи

Нива

Частна

насл. Тодор и Катерина
Божилови

2,002

0,118

45,00

4.

024033

Земеделски
земи

Нива

Частна

Стойко Малинов Горолов

3,391

0,204

78,00

5.

024034

Земеделски
земи

Нива

Частна

насл. Йордан Христов Газийски

3,367

0,203

78,00

6.

024035

Земеделски
земи

Нива

Частна

насл. Стоимен Тошев Цинцов

4,207

0,240

92,00

7.

024036

Земеделски
земи

Нива

Частна

насл. Христина Петрова
Палпурина

2,998

0,107

41,00

8.

024037

Земеделски
земи

Нива

Частна

Стамен Лазов Арнаудов

3,001

0,111

42,00

9.

024038

Земеделски
земи

Нива

Частна

насл. Иван Игнатов Лазаров

3,005

0,115

44,00

БРОЙ 85
№
по
ред

Имот
№

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 4 7

Вид на територията

Начин
на трайно ползване

Вид собственост

Име на собственика на
имота

Обща
площ
на
имота

Площ, Обща
подле- стойжаща ност на
на от- париччужданото
ване обезщетение

дка

дка

10.

024039

Земеделски
земи

Нива

Частна

насл. Йордан Иванов Дангъров

1,000

0,118

лв.
45,00

11.

024040

Земеделски
земи

Нива

Частна

нас л. Йо сиф Д и м и т р ов
Гусев

3,002

0,121

46,00

12.

024041

Земеделски
земи

Нива

Частна

насл. Андон Ботев Цивков

4,006

0,091

35,00

13.

024042

Земеделски
земи

Нива

Частна

насл. Дамян Христов Божков

3,600

0,048

18,00

14.

024043

Земеделски
земи

Нива

Частна

насл. Стефан Васев Груев

4,705

0,090

34,00

15.

024044

Земеделски
земи

Нива

Частна

Йордан Петров Гълъбов

4,508

0,072

28,00

16.

024045

Земеделски
земи

Нива

Частна

насл. Серафим Васев Вучков

4,602

0,091

35,00

17.

024053

Земеделски
земи

Нива

Частна

Благородка Асенова Джамалова

4,503

0,093

36,00

Симеон Димитров Джамалов
Емилия Димитрова Джамалова
18.

024047

Земеделски
земи

Нива

Частна

насл. Малин Гьонев Горолов

2,996

0,069

26,00

19.

024048

Земеделски
земи

Нива

Частна

Ангел Стефанов Зарков

3,999

0,093

36,00

20.

024049

Земеделски
земи

Нива

Частна

н ас л. Пе т ър Д и м и т р ов
Гусев

5,007

0,117

45,00

21.

024052

Земеделски
земи

Нива

Частна

„Уайт Стар“ – ООД

4,809

0,119

46,00

22.

025092

Земеделски
земи

Нива

Частна

насл. Димитър(Мите) Иванов Груев

6,773

0,143

55,00

23.

025002

Земеделски
земи

Нива

Частна

насл. Мите Зашев Вучков

5,999

0,025

10,00

24.

025003

Земеделски
земи

Нива

Частна

Стефан Велев Дангъров

7,001

0,026

10,00

25.

025004

Земеделски
земи

Нива

Частна

насл. Ефтим Тошев Биджев

8,710

0,025

10,00

26.

025005

Земеделски
земи

Нива

Частна

насл. Симеон Васев Биджов

12,167

0,032

12,00

27.

025006

Земеделски
земи

Нива

Частна

насл. Стефан Васев Груев

13,230

0,032

12,00

28.

025007

Земеделски
земи

Нива

Частна

насл. Тимо Зарев Цуцев

5,398

0,028

11,00

29.

025087

Земеделски
земи

Нива

Частна

Цанка Борисова Иванова
Петър Георгиев Борисов
Борис Георгиев Борисов

4,652

0,021

8,00

30.

025009

Земеделски
земи

Нива

Частна

насл. Серги Лазов Гечов

5,603

0,020

8,00

153,629

2,830

1 085,00

ОБЩО

С Т Р. 4 8

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 85

ОБЛАСТ ПЕРНИК, ОБЩИНА РАДОМИР
Землище: с. Старо село, ЕКАТТЕ 69064
Път Е-79 Даскалово – Дупница от км 287+450 до км 305+220 – преоткосиране,
пътeн възел при км 301+862, пътен възел при км 303+202 и реконструкция на водопроводи
№
по
ред

Имот
№

Вид на
територията

Начин
на трайно ползване

Вид собственост

Име на собственика на
имота

Обща Площ,
Обща
площ подле- стойност
на
жаща
на паимота на от- ричното
чужда- обезщеване
тение
дка

дка

1.

012002

Земеделски
земи

Ливада

Частна

насл. Лазар Илиев Радомирски

2,004

2,004

лв.
238,00

2.

012005

Земеделски
земи

Нива

Частна

насл. Митко Будинов Радомирски

0,951

0,165

42,00

3.

012006

Земеделски
земи

Нива

Частна

насл. Темелаки Атанасов
Радомирски

1,264

1,264

324,00

4.

012008

Земеделски
земи

Ливада

Частна

насл. Темелаки Атанасов
Радомирски

0,351

0,192

23,00

5.

012009

Земеделски
земи

Ливада

Частна

насл. Темелаки Атанасов
Радомирски

1,000

1,000

119,00

6.

012011

Земеделски
земи

Ливада

Частна

насл. Илия Кръстев Радомирски

0,897

0,741

88,00

7.

012013

Земеделски
земи

Нива

Частна

насл. Темелаки Атанасов
Радомирски

1,386

0,203

52,00

8.

013025

Земеделски
земи

Ливада

Частна

насл. Йордан Лазаров Радомирски

0,814

0,122

15,00

9.

013027

Земеделски
земи

Нива

Частна

насл. Темелаки Атанасов
Радомирски

5,445

1,817

465,00

10.

013034

Земеделски
земи

Ливада

Частна

насл. Илия Кръстев Радомирски

2,103

1,267

151,00

11.

035005

Земеделски
земи

Нива

Частна

Златко Ботев Радомирски

2,016

0,076

19,00

12.

035006

Земеделски
земи

Нива

Частна

насл. А лександър Ботев
Радомирски

1,955

0,083

21,00

13.

035007

Земеделски
земи

Нива

Частна

насл. Митко Будинов Радомирски

5,002

0,260

67,00

14.

035008

Земеделски
земи

Нива

Частна

насл. Атанас Будинов Радомирски

5,129

0,322

82,00

15.

035009

Земеделски
земи

Нива

Частна

Златко Ботев Радомирски

3,578

0,414

106,00

16.

035010

Земеделски
земи

Нива

Частна

насл. Стоил Ботев Радомирски

3,574

0,622

159,00

17.

035021

Земеделски
земи

Нива

Частна

Златко Ботев Радомирски

2,708

0,133

34,00

18.

035026

Земеделски
земи

Нива

Частна

насл. Атанас Будинов Радомирски

8,207

0,272

70,00

19.

035027

Земеделски
земи

Нива

Частна

насл. Митко Будинов Радомирски

8,201

0,302

77,00

20.

035031

Земеделски
земи

Ливада

Частна

насл. Митко Будинов Радомирски

7,406

1,395

166,00

21.

035032

Земеделски
земи

Нива

Частна

насл. Боте Лазаров Радомирски

9,618

0,407

104,00

22.

035033

Земеделски
земи

Нива

Частна

насл. Йордан Лазаров Радомирски

9,247

0,494

126,00

23.

035034

Земеделски
земи

Нива

Частна

насл. Крум Петров Соклев

2,061

0,281

72,00

БРОЙ 85
№
по
ред

Имот
№

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

Вид на територията

Начин
на трайно ползване

Вид собственост

Име на собственика на
имота

С Т Р. 4 9
Обща Площ,
Обща
площ подле- стойност
на
жаща
на паимота на от- ричното
чужда- обезщеване
тение
дка

дка

24.

035035

Земеделски
земи

Нива

Частна

насл. Митко Будинов Радомирски

1,054

0,030

лв.
8,00

25.

035036

Земеделски
земи

Нива

Частна

насл. Атанас Будинов Радомирски

0,954

0,015

4,00

26.

035037

Земеделски
земи

Нива

Частна

насл. Видин Николов Соклев

1,446

0,020

5,00

27.

035038

Земеделски
земи

Нива

Частна

насл. Атанас Георгиев Соклев

2,273

0,031

8,00

28.

035049

Земеделски
земи

Нива

Частна

насл. Миле Николов Качов

6,599

0,060

15,00

29.

035054

Земеделски
земи

Нива

Частна

насл. Крум Неделков Качов

3,149

0,322

82,00

30.

035055

Земеделски
земи

Нива

Частна

насл. Лазар Ангелов Качов

3,151

0,076

19,00

31.

035057

Земеделски
земи

Нива

Частна

насл. А лександър Ботев
Радомирски

1,437

0,011

3,00

32.

035059

Земеделски
земи

Нива

Частна

насл. Атанас Будинов Радомирски

2,531

0,094

24,00

33.

035060

Земеделски
земи

Нива

Частна

насл. Митко Будинов Радомирски

2,547

0,148

38,00

34.

035061

Земеделски
земи

Нива

Частна

насл. Атанас Будинов Радомирски

0,693

0,181

46,00

35.

035062

Земеделски
земи

Нива

Частна

насл. Митко Будинов Радомирски

0,694

0,174

45,00

36.

035065

Земеделски
земи

Нива

Частна

насл. Божура Митова Каралеина

4,133

0,048

12,00

37.

038001

Земеделски
земи

Нива

Частна

насл.Миле Николов Качов

6,499

5,758

1 473,00

38.

038002

Земеделски
земи

Нива

Частна

насл. Асен Андонов Джамов

8,000

2,803

718,00

39.

038003

Земеделски
земи

Нива

Частна

насл. Петър Георгиев Джелепски

9,999

0,117

30,00

40.

038004

Земеделски
земи

Нива

Частна

насл. Данаил Зашов Джа- 11,995
мов

0,010

3,00

41.

038019

Земеделски
земи

Нива

Частна

насл. Косте Сотев Джелебски

4,900

0,136

35,00

42.

038013

Земеделски
земи

Нива

Частна

насл. Спас Христов Качов

1,197

0,086

22,00

43.

038014

Земеделски
земи

Нива

Частна

Рангел Благоев Петрунов

3,799

0,269

69,00

Верка Благоева Цаковска
Станимир Николаев Колев

44.

038015

Земеделски
земи

Нива

Частна

насл. Васил Ботев Захаринов

8,144

0,336

86,00

45.

039001

Земеделски
земи

Нива

Частна

насл. Крум Неделков Качов

4,382

0,439

112,00

46.

039002

Земеделски
земи

Нива

Частна

Евлоги Иванов Качов

1,998

0,128

33,00

47.

039003

Земеделски
земи

Нива

Частна

насл. Павел Лазов Качов

4,181

0,605

155,00

48.

039004

Земеделски
земи

Нива

Частна

насл. Васил Минев Качов

9,988

2,481

635,00

С Т Р. 5 0
№
по
ред

ДЪРЖАВЕН
Имот
№

ВЕСТНИК

Вид на територията

Начин
на трайно ползване

Вид собственост

Име на собственика на
имота

БРОЙ 85
Обща Площ,
Обща
площ подле- стойност
на
жаща
на паимота на от- ричното
чужда- обезщеване
тение
дка

дка

49.

051006

Земеделски
земи

Нива

Частна

насл. Симеон Андреев Захаринов

5,001

0,074

19,00

50.

051007

Земеделски
земи

Нива

Частна

насл. Кръсто Петров Соклев

5,000

0,144

37,00

51.

051008

Земеделски
земи

Нива

Частна

насл. Божура Митова Каралеина

4,499

0,106

27,00

52.

051009

Земеделски
земи

Нива

Частна

Йордан Дойчинов Гебрев

5,007

0,100

26,00

53.

051010

Земеделски
земи

Нива

Частна

насл. Веле Лазов Гербев

4,998

0,092

24,00

54.

051011

Земеделски
земи

Нива

Частна

насл. Симеон Илиев Гебрев

5,005

0,179

46,00

55.

051012

Земеделски
земи

Нива

Частна

насл. Иван Лазаров Гебрев

5,501

0,317

81,00

56.

051013

Земеделски
земи

Нива

Частна

насл. Васил Бонев Захаринов

7,704

0,460

118,00

57.

051016

Земеделски
земи

Нива

Частна

насл. Лазар Ангелов Качов

4,909

0,498

127,00

58.

051017

Земеделски
земи

Нива

Частна

насл. Митко Будинов Радомирски

4,092

0,276

71,00

59.

051019

Земеделски
земи

Нива

Частна

насл. Атанас Будинов Радомирски

2,198

0,383

98,00

60.

051020

Земеделски
земи

Нива

Частна

насл. Крум Неделков Качов

3,306

0,208

53,00

61.

051021

Земеделски
земи

Нива

Частна

насл. Стоил Ботев Радомирски

2,999

0,274

70,00

62.

056001

Земеделски
земи

Нива

Частна

насл. Иван Васев Влайов

8,694

0,562

144,00

63.

056002

Земеделски
земи

Нива

Частна

насл. Асен Бонев Д желепски

5,000

0,707

181,00

64.

056010

Земеделски
земи

Нива

Частна

Иван Стоянов Ризов

4,512

0,300

77,00

65.

056011

Земеделски
земи

Нива

Частна

насл. Илия Стаменов Захаринов

9,988

0,731

187,00

66.

010071

Земеделски
земи

Нива

Частна

насл. Илия Кръстев Радомирски

3,406

0,185

47,00

67.

013023

Земеделска
земя

Ливада

Частна

насл. Лазар Илиев Радомирски

7,437

0,273

32,00

68.

035029

Земеделска
земя

Ливада

Частна

Златко Ботев Радомирски

0,751

0,082

10,00

69.

035047

Земеделска
земя

Ливада

Частна

насл. Стоил Ботев Радомирски

0,751

0,195

23,00

70.

056003

Земеделски
земи

Нива

Частна

Георги Петров Влайов

9,988

0,146

37,00

71.

058002

Земеделски
земи

Нива

Частна

насл. Георги Митов Гебрев

4,127

0,042

11,00

72.

084001

Земеделски
Пасиземи
ще, мера

Частна

насл. Костадин Антонов
Джамалов

2,100

0,052

6,00

ОБЩО

лв.

Татяна Стоянова Стойнева

307,633 34,600

7 852,00
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ОБЛАСТ ПЕРНИК, ОБЩИНА ПЕРНИК
Землище: с. Боснек, ЕКАТТЕ 05760
Път Е-79 Даскалово – Дупница от км 287+450 до км 305+220 – преоткосиране
№ по
ред

1.

Имот №

114069

Вид на територията

Земеделски
земи

Начин
на трайно ползване

Вид собственост

Нива

Частна

ОБЩО

Име на собственика на
имота

Миле Божилов Новачки

Обща
площ
на
имота

Площ,
Обща
подле- стойност
жаща
на пана от- ричното
чужда- обезщеване
тение

(дка)

(дка)

(лв.)

4,017

1,222

152,00

4,017

1,222

152,00

10067

МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ИКОНОМИКАТА,
ЕНЕРГЕТИКАТА И ТУРИЗМА
СПОРАЗУМЕНИЕ

за изменение и допълнение на Рамковото
споразумение относно изпълнението на Инициатива JEREMIE в Република България
(Второ споразумение за изменение) между
правителството на Реп ублика България,
представлявано от министъра на икономиката, енергетиката и туризма, и Европейския
инвестиционен фонд
(Ратифицирано със закон, приет от 41-ото Народно събрание на 19 септември 2012 г. – ДВ,
бр. 75 от 2012 г. В сила от 2 октомври 2012 г.)
Това Второ споразумение за изменение се
сключи на 6 юни 2012 г. между:
(1) Правителството на Република България, представлявано от министъра на
икономиката, енергетиката и туризма
на Република България в качеството му
и на Ръководител на администрацията,
част от която е Управляващият орган
по Оперативна програма „Развитие на
конкурентоспособността на българската икономика 2007 – 2013 г.“; и
(2) Европейск и я инвест иционен фон д,
бул. Конрад Аденауер 96, L-2968, Великото херцогство Люксембург (ЕИФ);
Правителството на Република България
и ЕИФ, наричани заедно Страни, а всяка от
тях поотделно – Страна.
Страните се съгласиха, както следва:
1. Дефиниции
1.1. Думи и изрази, дефинирани в Рамковото споразумение, сключено между

правителството на Република България
и ЕИФ на 27 май 2009 г., ратифицирано със Закон за ратификация, приет
от Народното събрание на Република
България на 30 май 2009 г., и обнародвано в „Държавен вестник“, бр. 55
от 17 юли 2009 г., в сила от 17 юли
2009 г., изменено чрез Споразумението
за изменение от 29 април 2010 г., ратифицирано със Закон за ратификация,
приет на 26 май 2010 г., и обнародвано
в „Държавен вестник“, бр. 51 от 6 юли
2010 г. („Рамковото споразумение“),
имат освен ако е определено друго в
това Второ споразумение за изменение
или ако се изисква друго съгласно
контекста, същото значение и тук.
1.2. Принципите на тълкуване, изложени в
Рамковото споразумение, имат такова
действие, както ако са изложени в това
Второ споразумение за изменение.
2. Изменение и допълнение на Рамковото
споразумение
Страните по това Споразумение се договориха да изменят и допълнят Рамковото
споразумение, както следва:
2.1. Декларативна част (D) от Преамбюла
на Рамковото споразумение се изменя,
както следва:
„Правителството на Република България взе решение да приложи Инициативата JEREMIE чрез структура на
холдингов фонд, под формата на ДСЦ,
в съответствие с чл. 44 от Регламент
1083. Съответно на 27 май 20 09 г.
Страните сключиха Първоначалното
рамково споразумение и Първоначалното финансово споразумение, които,
наред с останалото, предвиждаха ЕИФ
да приложи Структурата на Холдинговия фонд по JEREMIE чрез ДСЦ,
което ЕИФ учреди съгласно законода-
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телството на Република България като
изцяло притежавано от него дъщерно
дружество, но в полза и за сметка на
Република България. В съответствие с
ОП „Конкурентоспособност“ приносът
по Приоритетна ос 3 на ОП „Конкурентоспособност“, включително и националното съфинансиране, възлизаше на
199 000 000 евро в подкрепа на Инициативата JEREMIE в съответствие с
Рамковото и с Финансовото споразумение. Министерството на икономиката,
енергетиката и туризма (МИЕТ), част
от което е компетентният Управляващ
орган, е представило пред Комитета за
наблюдение предложение за изменение
на ОП „Конкурентоспособност“ в рамките на неговата компетентност, което
да даде възможност за прехвърляне на
средства по Приоритетна ос 3 на ОП
„Конкурентоспособност“, включително и националното съфинансиране, в
размер 150 000 000 евро допълнително
(Допълнителна вноска по JEREMIE),
които ще бъдат предназначени за подкрепа на Инициативата JEREMIE с цел
подобряване на достъпа до финансиране
на малки и средни предприятия чрез
инструменти за финансов инженеринг.
На 13 декември 2011 г. Комитетът за
наблюдение одобри изменението на
Оперативната програма, след което
Управляващият орган направи искане
до Комисията да одобри изменението.“
2.2. В чл. 1.1. „Дефиниции и тълкуване“
следните дефинирани термини се изменят и допълват и се добавят нови
дефинирани термини, както следва:
a) „Споразумение означава това изме		 нено рамково споразумение, представляващо Първоначалното рамково
споразумение, изменено и допълнено по силата на споразумения за
изменение, сключени между правителството на Република България
и ЕИФ на 29 април 2010 г. (Първо
споразумение за изменение) и на
6 юни 2012 г. (Второ споразумение
за изменение).“
b) „Изменено финансово споразумение
		 означава измененото Първоначално
		 финансово споразумение, изменено
и допълнено по силата на споразумения за изменение, сключени
между правителството на Република
България и ЕИФ на 29 април 2010 г.
(Първо споразумение за изменение)
и на 6 юни 2012 г. (Второ споразумение за изменение).“
c) „Предварителни условия за Допъл		 нителна вноска по JEREMIE означава всяко от условията, изложени
в чл. 4.2 (j) (i), (ii) и (iii) по-долу.“
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d) „Вноск и по J ER EMIE означа ва
		 сумата от средствата, предвидени
за подобряване достъпа до финансиране на малки и средни предприятия посредством инструменти на
финансов инженеринг по Област на
въздействие 3.1 от Приоритетна ос
3 на ОП „Конкурентоспособност“,
които вк лючват първоначалната
сума 199 000 000 евро и сумата на Допълнителната вноска по JEREMIE
в размер 150 000 000 евро и които
могат да бъдат увеличавани периодично с още допълнителни вноски
по JEREMIE и да бъдат възложени
на ЕИФ за управление и внасяне
в акционерния капитал на ДСЦ с
цел учредяване и управление на
Холдинговия фонд по JEREMIE в
съответствие с член 44(с) от Регламент 1083 и осъществяване на Инициативата JEREMIE в съответствие
с това Споразумение и Измененото
финансово споразумение.“
е) „Регламент 1083 означава Регламент
		 (ЕО) № 1083/20 06 на Съвета от
11 юли 2006 г. за определянето на
общи разпоредби за Европейския
регионален фонд, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд
и за отмяна на Регламент (EO)
№ 1260/1999 (изменен с Регламент
(ЕО) № 284/2009 на Съвета, който
включва и изменение в член 44(c)
от същия и чрез Регламент (ЕС)
№ 1310/2011 във връзка с възстановимата помощ, финансов инженеринг
и определени разпоредби, свързани
с отчета за разходите).“
f) Терминът „Транш“ се заменя със
		 следните термини:
		 „Транш 1 има значението, което му
е дадено в Измененото финансово
споразумение“;
		 „Транш 2 има значението, което му
е дадено в Измененото финансово
споразумение“.
2.3. Член 3.1 се изменя и допълва, както
следва:
a) Подточка (a) се изменя и допълва,
		 както следва:
„(a) Правителството на Република Бъл		 гария се задължава, за срока на програмния период от 2007 г. до 2013 г.,
да внесе Вноските по JEREMIE в
Структурата на Холдинговия фонд
по JEREMIE, както следва:
		 (i) п ъ р в о н а ч а л н а т а В н о с к а п о
			 JEREMIE в размер 199 000 000 евро –
			 в съответствие с чл. 3.1(a) на
			 Измененото финансово споразу			 мение;
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		 (ii) Доп ъ л н и т ел ната вноска по
			 JEREMIE в размер 150 000 000 евро –
			 в съответствие с чл. 3.1(b) на
			 Измененото финансово споразу			 мение.“
b) Подточка (b) се изменя и допълва,
		 както следва:
		 „(b) При условие че Предварител		 ните условия, определени в чл. 1.1, и
Предварителните условия за Допълнителната вноска по JEREMIE във
връзка с Транш 2 бъдат изпълнени
или е налице отказ от тях, но във
всички случаи – при условие че
бъдат направени плащанията към
Транзитната сметка по JEREMIE
съгласно член 3.1 от Измененото
финансово споразумение, ЕИФ ще
използва:
		 (i) Транш 1 в размер 199 000 000 евро,
			 чиято равностойност е 389 210 170
			 лв., изчислена по Фиксирания
валутен курс, изцяло за вноска
в капитала за придобиването на
100% от акциите, издадени от ДСЦ
(записани на номинална стойност),
при учредяването му съгласно разпоредбите на Търговския закон; и
		 (ii) Транш 2 в размер 150 000 000 евро,
			 чиято равностойност е 293 374 500
лв., изчислена по Фиксирания
валутен курс като вноска за придобиването на 146 687 500 новоемитирани акции на ДСЦ („Нова
емисия“) с обща номинална стойност 146 687 250 лв. и с емисионна
стойност 293 374 250 лв. („Eмисионна стойност на Новата емисия“),
като разликата от 146 687 250 лв.
			 между общата номинална стойност на акциите на Новата емисия и Емисионната стойност на
Новата емисия ще бъде внесена
в капиталовите резерви на ДСЦ
при вписване на увеличаването на
капитала съгласно разпоредбите
на Търговския закон.“
c) В подточка (c) препратката към
			 „чл. 3.1 от Измененото финансово
споразумение“ се заменя с препратка към „чл. 3.1 (a) от Измененото
финансово споразумение“.
d) Създава се нова подточка (d), като
			 досегашната подточка (d) става под			 точка (e):
			 „(d) В случай че правителството
на Република България не изпълни
изискванията, установени тук или в
чл. 3.1 (b) от Измененото финансово
споразумение, това Второ споразу-
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мение за изменение автоматично се
отменя, както е предвидено в чл. 9.2
(a) (iii) по-долу. С цел избягване на
съмнение Отмяната на това Второ
споразумение за изменение не засяга
валидността и действието на разпоредбите на Рамковото споразумение
и Финансовото споразумение, които
продължават да се прилагат в отношенията между Страните така,
както ако Второто споразумение за
изменение не е било подписано.“
2.4. Член 4.2 (j) се изменя и допълва, както
следва:
„(j) Независимо от разпоредбите на
чл. 4.2(i) по-горе, Страните се
съгласяват, че капиталът на ДСЦ
следва да бъде увеличен с Допълнителната вноска по JEREMIE,
както е посочено в декларативна
част (D) от Преамбюла и както е
предвидено в чл. 3.1 по-горе, при
условие че:
		
(i) Изменението в ОП „Конкурентоспособност“ е одобрено от
Комисията, така че на ЕИФ
да може да бъде възложено
да управлява средствата по
Област на въздействие 3.1
от Приоритетна ос 3 (които с цел избягване на съмнен ие обх ва щат с редс т вата и на Първоначалната, и
на Допълнителната вноска
по JEREMIE) в рамките на
Структурата на Холдинговия
фонд по JEREMIE;
		 (ii) Това Споразумение, както и
Измененото финансово споразумение са напълно в сила и
никоя от Страните не е обявила
Основателно прекратяване;
		 (iii) ЕИФ възможно най-скоро, след
като МИЕТ потвърди на ЕИФ,
че ОП „Конкурентоспособност“
е изменена, следва да измени
Учредителната документация
(като всички изменения следва
да са в Договорена форма между
Страните) и като едноличен собственик на капитала следва да
приеме решение за увеличаване
капитала на ДСЦ със сумата
на Допълнителната вноска по
JEREMIE (след прехвърлянето
є по Транзитната сметка по
JER EMIE), разпределена на
равни части, както е предвидено
в чл. 3.1 по-горе;
		
(iv) Допълнителната вноска по
JEREMIE е преведена по Транзитната сметка по JEREMIE
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веднага щом това стане възмож но след изп ъ л нен ие т о
(или отказа от изпълнение)
на Предварителните условия
за Допълнителната вноска по
JEREMIE, но не по-късно от
60 дни след това;
		
(v) При получаване на Допълнителната вноска по JEREMIE
ЕИФ предприема прехвърлянето на средствата на ДСЦ,
като впише увеличаването на
капитала на ДСЦ в Търговския
регист ър към А генцията по
вписванията в съответствие с
решението по т. (iii) по-горе и
в сроковете, определени в т. 4.2
от Финансовото споразумение.“
2.5. Член 9.2 се изменя, както следва:
a) Заглавието на т. 9.2 се изменя, както
		 следва:
		 „9.2. Прекратяване и Отмяна“.
b) Подточка (a) се изменя и допълва,
		 както следва:
„(a) По време на срока на това Спора		 зумение всяка от Страните може да
го прекрати с незабавно действие „ex
nunc“ при съществено нарушение на
Споразумението от другата Страна
(„Основателно прекратяване“) или
пък Второто споразумение за изменение може да бъде отменено с
действие „ex tunc“ („Отмяна“) при
настъпване на следните условия:
		 (i)
Правителството на Република
		
България може да обяви Основателно п рек ратяване, в
случай че ЕИФ не изпълни
н якое о т същест вени т е си
задължения по това Споразумение, при условие че прави т елс т во т о на Реп у бл и к а
България е изпратило предварително уведомление до ЕИФ,
посочващо това нарушение, а
ЕИФ не е изправил това нарушение в продължение на 60
дни от датата на получаване
на уведомлението;
		 (ii)
ЕИФ може да обяви Осно		
вателно прекратяване, в случай че правителството на Република България не изпълни
н якое о т същест вени т е си
задължения по това Споразумение, при условие че от
ЕИФ е изпратено предварително писмено уведомление до
правителството на Република
България, посочващо извършването на това нарушение, а
Правителството на Република
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България не е отстранило това
нарушение в срок 60 дни след
получаването на уведомлението, освен ако:
		 (iii) Правителството на Република
		
България не успее да осигури
извършването на изплащането
на Допълнителната вноска по
JEREMIE от Управляващия
орган към Холдинговия фонд
по JEREMIE в съответствие
с Второто споразумение за
изменение към Финансовото
споразумение или в случай
че някои или всички Предварителни условия за Допълнителната вноска по JEREMIE
не са изпълнени, то Второто
споразумение за изменение,
освен ако изрично е договорено друго между Страните
в рамките на срока за консултации, предвиден в чл. 6.5
о т Изменено т о фи на нс ово
споразумение, автоматично
се отменя с изтичането на
този срок за консултации, ако
не бъде постигнато съгласие,
без да се засяга действието на
разпоредбите на Рамковото и
Финансовото споразумение,
които ще продължат да се прилагат така, както ако Второто
споразумение за изменение не
е било подписано.“
c) Подточка (b) се изменя и допълва,
както следва:
„(b) В случай на прекратяване на това
		
Споразумение в съответствие с този
чл. 9.2 ЕИФ има право да прекрати
Договора за Холдингов фонд и има
право да прекрати изпълнението на
Дейността на Холдинговия фонд от
датата на влизане в сила на това
прекратяване. ЕИФ има право на
всички плащания, дължими на ЕИФ
за периоди, предхождащи датата на
влизане в сила на прекратяването и
дължими и изискуеми към тази дата,
освен в случай на Отмяна на Второто
споразумение за изменение (както е
посочено в този чл. 9.2 (a) (iii), когато всички плащания, дължими на
ЕИФ, следва да бъдат преизчислени
и извършени съгласно условията на
Финансовото споразумение, такива,
каквито биха били, ако Второто
споразумение за изменение никога
не е било подписвано.“
2.6. Всички останали разпоредби на Рамковото споразумение остават непроменени.
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3. Други разпоредби
3.1. Всички въпроси, свързани с това Второ
споразумение за изменение, се уреждат
от материалното право на Република
България и пряко приложимите актове
и регламенти на Европейския съюз.
3.2. В случай че разпоредба от това Второ споразумение за изменение е или
стане недействителна или неприложима
изц яло или от части, остана лите разпоредби няма да бъдат засегн ат и. Нед ей с т ви т е л н ат а(и т е) и л и
неп ри лож и м а(и) ра зпо р ед ба(и) с е
счита(т) за заместена(и) от такава(такива)
д е й с т в и т е л н а (и) и п р и л ож и м а (и)
разпоредба(и), която(които), като се
имат предвид целите на това Споразумение и намеренията на Страните, има(т),
доколкото е правно възможно, същия
ефект като недействителната(ите) или
неприложима(и) разпоредба(и).
4. Арбитраж
Страните се задължават да положат
максимални усилия, за да уредят всички
спорове, възникнали във връзка с това
Споразумение, добросъвестно. В случай
на възникване на спор във връзка с това
Споразумение, включително неговото
съществуване, окончателното решение
се взема съгласно Арбитражните правила на Международната търговска камара
(„Правилата“) от 3 арбитри, назначени
в съответствие с Правилата, а не от
съответните. Езикът на арбитражните
процедури е английски, а мястото на
арбитраж е Брюксел, Белгия.
5. Ратификация
Това Второ споразумение за изменение
подлежи на ратификация от Народното
събрание на Република България със
закон за ратификация в съответствие
с чл. 85, ал. 1, т. 4 и 5 и ал. 3 от Конституцията на Република България от
1991 г. (Ратификацията) и обнародване
в „Държавен вестник“ (Ратификацията
и всякакви други изисквания, както
и другите процедури за одобряване
са посочени тук като Парламентарни
процедури).
Това Второ споразумение за изменение
влиза в сила след приключване на Ратификацията и остава в сила до края на
срока на действие на Споразумението,
освен ако настъпи Отмяна на Второто
споразумение за изменение, както е
предвидено в чл. 9.2 (a) (iii) от него.
За по-голяма яснота се отбелязва, че
при предлагане на промени в това
Второ споразумение за изменение по
време на Парламентарните процедури
тези промени подлежат на одобрение
и потвърждение от Страните съгласно
чл. 13.2 от Споразумението.
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6. Това Споразумение се изготвя в 3 екземпляра на английски и български език, като
всеки от тях представлява оригинално копие
на документа. В случай на несъответствия
версията на английски език има предимство.
За правителството на
Република България:
Делян Добрев,
министър на
икономиката,
енергетиката и
туризма
10047

За Европейския
инвестиционен фонд:
Ричард Пели,
главен изпълнителен
директор

СПОРАЗУМЕНИЕ

за изменение и допълнение на Финансовото
споразумение относно изпълнението на Инициатива JEREMIE в Република България
(Второ споразумение за допълнение) между
правителството на Реп ублика България,
представлявано от министъра на икономиката, енергетиката и туризма, и Европейския
инвестиционен фонд
(Ратифицирано със закон, приет от 41-ото Народно събрание на 19 септември 2012 г . – ДВ,
бр. 75 от 2012 г. В сила от 2 октомври 2012 г.)
Това Второ споразумение за изменение се
сключи на 6 юни 2012 г. между:
(1) Правителството на Република България, представлявано от министъра на
икономиката, енергетиката и туризма
на Република България в качеството му
и на Ръководител на администрацията,
част от която е Управляващият орган
по Оперативна програма „Развитие
на конкурентоспособността на българската икономика 2007 – 2013 г.“; и
(2) Европейск и я инвестиционен фон д,
бул. Конрад Аденауер 96, L-2968, Великото херцогство Люксембург (ЕИФ);
Правителството на Република България
и ЕИФ, наричани заедно Страни, а всяка от
тях поотделно – Страна.
Страните се договориха, както следва:
1. Дефиниции
1.1. Думи и изрази, дефинирани в Рамковото споразумение, сключено между
правителството на Република България
и ЕИФ на 27 май 2009 г., ратифицирано със Закон за ратификация, приет
от Народното събрание на Република
България от 30 май 2009 г., и обнародвано в „Държавен вестник“, бр. 44
от 12 юни 2009 г., издадено от МИЕТ
и обнародвано в „Държавен вестник“,
бр. 55 от 17 юли 2009 г., в сила от 17 юли
2009 г., изменено чрез Споразумението
за изменение от 29 април 2010 г., ратифицирано със Закон за ратификация,
приет на 26 май 2010 г., и обнародвано
в „Държавен вестник“, бр. 51 от 6 юли
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2010 г. („Финансовото споразумение“),
имат, освен ако е определено друго в
това Второ споразумение за изменение
или ако се изисква друго съгласно
контекста, същото значение и тук.
1.2. Принципите на тълкуване, изложени
във Финансовото споразумение, имат
такова действие, както ако са изложени
в това Споразумение.
2. Изменение и допълнение на Финансовото споразумение
Страните по това Споразумение се договориха да изменят и допълнят Финансовото
споразумение, както следва:
2.1. Декларативна част (E) от Преамбюла
се изменя, както следва:
„Правителството на Република България одобри стратегията на Националната стратегическа референтна рамка
на България, включително, наред с
останалото, Оперативната програма
(съгласно определението в член 2 на
Регламент 1083) „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика през периода 2007 г. – 2013 г.“
(„ОП „Конк у рентоспособност“ или
„Оперативната програма“), а Министерството на икономиката, енергетиката и туризма (МИЕТ), част от което
е отговарящият за това Управляващ
орган, предварително е посочило в ОП
„Конкурентоспособност“ в рамките на
своята компетентност, че приносът по
Приоритетна ос 3 на ОП „Конкурентоспособност“, включително националното съфинансиране, ще бъдат в
първоначален размер 199 000 000 евро
и ще бъдат предназначени за подкрепа
на Инициативата JEREMIE с цел подобряване на достъпа до финансиране
на малки и средни предприятия чрез
инструменти за финансов инженеринг,
посредством един-единствен Транш 1,
съгласно чл. 3.1(a). Министерството на
икономиката, енергетиката и туризма
(МИЕТ), част от което е компетентният Управляващ орган, е представило пред Комитета за наблюдение
п ред ложение за изменение на ОП
„Конкурентоспособност“ в рамките
на неговата компетентност, което да
даде възможност за предоставяне на
средства по Приоритетна ос 3 на ОП
„Конкурентоспособност“, включително и националното съфинансиране, в
размер 150 000 000 евро допълнително
(Допълнителна вноска по JEREMIE),
които ще бъдат предназначени за подкрепа на Инициативата JEREMIE с цел
подобряване на достъпа до финансиране
на малки и средни предприятия чрез
инструменти за финансов инженеринг.
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На 13 декември 2011 г. Комитетът за
наблюдение одобри изменението на
Оперативната програма, след което
Управляващият орган направи искане
до Комисията да одобри изменението.“
2.2. В чл. 1.1. „Дефиниции и тълкуване“
следните дефинирани термини се изменят и допълват и се добавят нови
дефинирани термини, както следва:
а) „Разходи за управление на допълни		 телните средства означава годишните разходи
за управление,
състоящи се от:
		 (a) твърдите годишни такси за уп				 равление на ЕИФ в размер 0,84 %
				 на година от Допълнителните
				 средства, и
		 (b) сумата на Свързаните разходи,
			
осреднени за година за срока
на това Споразумение, в размер
до 0,23 % от Допълнителните
средства, които правителството
на Република България чрез
Холдинговия фонд по JEREMIE
следва да заплати на ЕИФ във
връзка с оперирането на Холдинговия фонд по JEREMIE,
управлението на Допълнителните средства и изпълнението
на Дейността на Холдинговия
фонд от ЕИФ до настъпване
на по-ранното от: (i) прекратяването на това Споразумение, и (ii) 31 декември 2015 г.,
в съответствие с чл. 7.1, при
условие че поне 90 % от сумата на Вноските по JEREMIE
в размер 349 000 000 евро са
предназначени, изплатени или
по друг начин използвани за
Операциите в съответствие с
това Споразумение и Измененото рамково споразумение, освен ако Второто споразумение
за изменение бъде отменено,
както е предвидено в чл. 12.3,
като в този случай Разходите за
управление на допълнителните
средства, както и Средствата
ще имат значението, което им
е дадено съгласно Финансовото
споразумение, такова, каквото
би било, ако Второто споразумение за изменение никога не
е било подписвано.“
b) „Споразумение означава това из		 менено финансово споразумение,
представляващо Първоначалното
финансово споразумение, изменено
и допълнено по силата на споразумения за изменение, сключени
между правителството на Република
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България и ЕИФ на 29 април 2010 г.
(Първо споразумение за изменение)
и на 6 юни 2012 г. (Второ споразумение за изменение).“
c) „Изменено рамково споразумение
		 означава измененото Първоначално
рамково споразумение, изменено
и допълнено по силата на споразумения за изменение, сключени
между правителството на Република
България и ЕИФ на 29 април 2010 г.
(Първо споразумение за изменение)
и на 6 юни 2012 г. (Второ споразумение за изменение).“
d) „Предварителни условия за Допъл		 н и т ел ната вноск а по J ER EM IE
означава всяко от условията, определени в чл. 4.2 (j) (i), (ii) и (iii) на
Измененото рамково споразумение.“
e) „Средства означава в течение на
		 времето общата сума от:
		 (a) Вноските по JEREMIE, които
					 представляват общата първоначална сума 199 000 000 евро
и Допълнителната вноска по
JEREMIE в размер на 150 000 000
евро, увеличено, според случая,
с последващи Допълнителни
вноски по JEREMIE; плюс
		 (b) Ли х вата, нат ру пана във вре					 мето в Банковата сметка на Средствата, включително, за избягване
на съмнение, и всякакъв приход,
придобит от управлението на
средствата в баланса на Банковата
сметка на Средствата; без
		 (c) след прекратяването на съответ					 ния Оперативен договор и всяко
задължение на ЕИФ по отношение на съответната ФП Операция – сумата, предназначена и
реално внесена за или по друг
начин приложена за съответната
ФП Операция,
					 освен ако Второто споразуме					 ние за изменение бъде отменено,
както е предвидено в чл. 12.3,
като в този случай определението
„Средства“ ще има значението,
което му е дадено съгласно Финансовото споразумение, такова,
каквото би било, ако Второто
споразумение за изменение никога не е било подписвано.“
f) „Разходи за управление на средствата
		 означава годишните разходи за управление, състоящи се от:
		 (a) Твърдата годишна такса за уп				 равление на ЕИФ в размер 0,84 %
на година от Средствата; и
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		 (b) Сумата на Свързаните разходи,
				 осреднени за година за срока
на това Споразумение, в размер
до 0,23 % от Средствата,
				 които правителството на Република България чрез Холдинговия фонд по JEREMIE
следва да заплаща на ЕИФ във
връзка с оперирането на Холдинговия фонд по JEREMIE,
управлението на Средствата
и изпълнението на Дейността
на Холдинговия фонд от ЕИФ
от подписване на това Споразумение до настъпване на поранното от: (i) прекратяване
на това Споразумение, и (ii) 31
декември 2015 г., в съответствие
с чл. 7.1 и които се приемат за
„допустими разходи“ до степента, разрешена от членове 56 и
78 от Регламент 1083 и съгласно
съответното българско законодателство по прилагането
им и по-конкретно – съгласно Постановление № 236 от
2007 г. и Постановление № 62 от
2007 г., освен ако Второто споразумение за изменение бъде
отменено, както е предвидено
в чл. 12.3, като в този случай
понятията Разходи за управление на средствата и Средства
ще имат значението, което им
се дава съгласно Финансовото
споразумение, такова, каквото
би било, ако Второто споразумение за изменение никога не
е било подписвано.“
g) „Вноски по JEREMIE означава сума		 та от средствата, предвидени за
подобряване на достъпа до финансиране на малки и средни предприятия посредством инструменти за
финансов инженеринг по област на
въздействие 3.1 от Приоритетна ос
3 на ОП „Конкурентоспособност“,
които вк лючват първоначалната
сума 199 000 000 евро и сумата на
Допълнителна вноска по JEREMIE
в размер 150 000 000 евро и които
могат да бъдат увеличавани периодично с още допълнителни вноски
по JEREMIE и да бъдат възложени
на ЕИФ за управление и внасяне
в акционерния капитал на ДСЦ с
цел учредяване и управление на
Холдинговия фонд JEREMIE в съответствие с чл. 44(c) от Регламент
1083 и прилагането на Инициати-
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вата JEREMIE в съответствие с
това Споразумение и Измененото
рамково споразумение.“
h) „Регламент 1083 означава Регламент
		 (ЕО) № 1083/20 06 на Съвета от
11 юли 2006 г. за определянето на
общи разпоредби за Европейския
регионален фонд, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд
и за отмяна на Регламент (EO)
№ 1260/1999 (изменен с Регламент
(ЕО) № 284/2009 на Съвета, който
включва и изменение в чл. 44(c)
от същия, и чрез Регламент (ЕС)
№ 1310/2011 във връзка с възстановимата помощ, финансовия инженеринг и определени разпоредби,
свързани с отчета за разходите).“
i) Терминът „Транш“ се заменя със
		 следните термини:
		 Транш 1 означава общо договорените
		 Вноски по JEREMIE в първоначален размер 199 000 000 евро, които
следва да бъдат изплатени съгласно
чл. 3.1 (a);
		 Транш 2 означава общо договорените
		 Вноски по JEREMIE в първоначален размер 150 000 000 евро, които
следва да бъдат изплатени съгласно
чл. 3.1 (b).
2.3. Член 3 се изменя, както следва:
а) Заглавието на чл. 3 се изменя така:
		 „Изплащане на траншовете на ЕИФ“.
b) Член 3.1 се изменя и допълва, както
		 следва:
		 „3.1. Правителството на Република
		 България с настоящото се съгласява, при условие че всички останали
Предварителни условия (а по отношение на Допълнителните вноски по
JEREMIE – при условие че Предварителните условия за Допълнителните вноски по JEREMIE) са изпълнени
от Страните или е налице отказ от
тях (с изключение на прехвърлянето
съгласно 4.2 (j) (iv) на Измененото
рамково споразумение, което следва
да бъде извършено, както е посочено
тук), да осигури прехвърлянето от
Управляващия орган по Транзитната
сметка JEREMIE на Вноските по
JEREMIE, както следва:
		 пълната сума на първоначалната
		 Вноска по JEREMIE (т.е. 199 000
000 евро) посредством един-единствен Транш 1 в срок 20 Работни
дни от изпълнението (или отказа
от изпълнение) на Предварителните
условия;
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пълната сума на Допълнителната
вноска по JEREMIE (т.е. 150 000 000
евро) посредством един-единствен
Транш 2 веднага щом това стане
възможно след изпълнението (или
отказа от изпълнение) на Предварителните условия за Допълнителната
вноска по JEREMIE, но не по-късно
от 60 дни след това.“
c) В чл. 3.3 препратката към „член 3.1“
		 се заменя с препратка към „член
		 3.1 (а)“.
2.4. Член 6.5 се изменя и допълва, както
следва:
„В случай че Транш 2 по чл. 3.1(b) не
бъде преведен по Транзитната сметка
на JEREMIE в съответствие с условията
на чл. 3.1(b), Страните се задължават
без неоправдано закъснение (и не покъсно от 30 дни от изтичане на срока
за прехвърляне, както е предвиден в
чл. 3.1(b), да проведат консултации,
за да определят подходящи стъпки
за изпълнение на това Споразумение,
както и за изпълнение на съответните си задължения. Тези консултации
следва да приключат в срок до 30 дни
от началото им, след което (в случай
на непостигане на съгласие меж ду
Страните) ЕИФ има право да отмени
Второто споразумение за изменение в
съответствие с чл. 12.3(c) по-долу, без
да се засяга действието на Финансовото
споразумение.“
2.5. Член 7 се изменя и допълва, както
следва:
а) Член 7.1 се изменя и допълва, както
		 следва:
		 „Управляващият орган потвърждава, че в замяна на оперирането на
Холдинговия фонд по JER EMIE
у п равлениет о на Средст вата по
JEREMIE и осъществяването на
Дейността на холдингов фонд за
периода о т подписва не на т ова
Споразумение до настъпване на поранното от: (i) прекратяване на това
Споразумение, и (ii) 31 декември
2015 г.; ЕИФ има право на Разходи
за управление (за избягване на съмнение, изчислени на основа pro rata
temporis), които с настоящото Управляващият орган се съгласява да
поеме и заплати чрез Холдинговия
фонд по JEREMIE, съществуващ в
рамките на ДСЦ, с изключение на
случаите на Отмяна (по смисъла
на чл. 12.3 по-долу), в които Разходите за управление следва да бъдат
определени и преизчислени такива,
каквито биха били, ако Второто
споразумение за изменение никога
не е било подписвано. ЕИФ има
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право на Разходите за управление
на допълнителните средства, при
условие че най-малко 90 % от сумата
на Вноските по JEREMIE, които са
в размер 349 000 000 евро, са предназначени, изплатени или по друг
начин използвани за Операциите в
съответствие с това Споразумение и
Измененото рамково споразумение.
b) Член 7.2 се изменя и допълва, както
		 следва:
		 „При прекратяване на това Споразумение, включително и при предсрочно прекратяване, ЕИФ следва
да изчисли натрупаните Разходи за
управление на средствата и Разходи
за управление на допълнителните средства, които са дължими и
изплатени на основание това Споразумение. В случай че Разходите
за управление на средствата и/или
Разходите за управление на допълнителните средства надхвърлят прага,
определен в това Споразумение (като
средна годишна стойност за срока
на Споразумението), Страните се
съгласяват, че ЕИФ ще върне на
Управляващия орган сума, равна
на надхвърлянето на Разходите за
управление на средствата и/или
на Разходите за управление на допълнителните средства, платени на
ЕИФ и възникнали за ДСЦ, като
бъде заверена съответната Банкова
сметка по JEREMIE.
		 За изчисляването на средната годишна стойност се прилагат дефинициите за Разходи за управление
на средствата и/или за Разходи
за управление на допълнителните
средства, установени в чл. 1.1.“
c) В чл. 7.3 вторият абзац се изменя,
		 както следва:
		 „Страните се съгласяват, че Последващите разходи за управление
(независимо от това, дали са определени като „допустими разходи“
в съответствие с членове 56 и 78
от Регламент 1083 и съответното българско законодателство по
прилагането м у и по-конкретно
Постановление № 236 от 2007 г. и
Постановление № 62 от 2007 г.) не
следва да надхвърлят прага от 0,84 %
на година от Средствата, вк лючително Допълнителните вноски
по JEREMIE, пропорционално за
периода от време, през който Последващите разходи за управление са
дължими (като се разбира, че тези
Последващи разходи за управление,
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които се определят като „допустими
разходи“ в съответствие с членове
56 и 78 от Регламент 1083 и съответното българско законодателство
по прилагането му и по-конкретно
Постановление № 236 от 2007 г. и
Постановление № 62 от 2007 г., са в
зависимост от праговете, определени
в чл. 43 (4) на Регламента за изпълнение и съответното българско законодателство по прилагането му и
по-конкретно Постановление № 236
от 2007 г. и Постановление № 62 от
2007 г.), освен ако Второто споразумение за изменение бъде отменено
в съответствие с чл. 12.3, като в
този случай прагът се определя на
1,5 % от посочените Средства, така,
както ако Второто споразумение за
изменение не е било подписвано.“
d) В чл. 7.5 (a) и 7.5 (b) терминът
		 „Т ра н ш “ с е з а мен я с т ерм и н а
		 „Транш 1“.
e) Добавя се нов чл. 7.8, както следва:
		 „За избягване на съмнение с настоящото Страните се съгласяват, че
Разходите за управление и всички
Последващи разходи за управление,
както са определени във Второто
споразумение за изменение, при
условие че последното е Ратифицирано, се изчисляват и са дължими
от датата на подписване на Второто
споразумение за изменение, освен
ако е настъпила Отмяна, както е
предвидено в чл. 12.3.“
2.6. Заглавието на чл. 12 се изменя така:
„Дата на влизане в сила; Прекратяване и Отмяна“, а съответно чл. 12.3 се
изменя и допълва, както следва:
„12.3. По време на срока на това Споразумение всяка от Страните може да
прекрати Споразумението с незабавно
действие „ex nunc“ при съществено
нарушение на споразумението от другата Страна („Основателно прекратяване“) или пък Второто споразумение
за изменение може да бъде отменено
с действие „ex tunc“ („Отмяна“) при
настъпване на следните условия:
		 a) Правителството на Република
			 България може да обяви Основателно прекратяване, в случай
че ЕИФ не изпълни някое от
съществените си задължения по
това Споразумение, при условие
че правителството на Република
България е изпратило предварително уведомление до ЕИФ, посочващо това нарушение, а ЕИФ
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не е изправило това нарушение в
продължение на 60 дни от датата
на получаване на уведомлението.
		 (b) ЕИФ може да обяви Основател			 но прекратяване, в сл у чай че
п рави т елс т во т о на Реп ублика
България не изпълни някое от
съществените си задължения по
това Споразумение, при условие
че ЕИФ е изпратил предварително
уведомление до правителството на
Република България, посочващо
това нарушение, а правителството на Република България не е
изправило това нарушение в продължение на 60 дни от датата на
получаване на уведомлението.
		 (c) Ако правителството на Републи			 ка България не успее да осигури
извършването на изплащането
на Допълнителната вноска по
JEREMIE от Управляващия орган към Холдинговия фонд по
JEREMIE, в съответствие с Второто споразумение за изменение
или в случай че някои или всички
Предварителни условия за Допълнителната вноска по JEREMIE не
са изпълнени, то Второто споразумение за изменение, освен ако
изрично е договорено друго между
Страните в рамките на срока за
консултации, предвиден в чл. 6.5
от това Споразумение, автоматично се отменя с изтичането на
този срок за консултации, в случай
че не бъде постигнато съгласие,
без да се засяга действието на
разпоредбите на Рамковото споразумение и Финансовото споразумение, които ще продължат да се
прилагат така, както ако Второто
споразумение за изменение не е
било подписано.“
2.7. В целия текст терминът „Общност“ се
заменя с „Европейски съюз“.
2.8. В При ложен ие 1 „И н ве с т и ц ион на
с т рат ег и я и п ла н и ра не“ к ъм Финансовото споразумение документът,
приложен тук като Допълнение 1 към
това Споразумение, допълва Инвестиционната стратегия и планиране по
отношение на Допълнителната вноска
по JEREMIE.
2.9. В Приложение 8 „Писмо за разходи“
към Финансовото споразумение се
правят следните изменения:
2.9.1. В предмета на писмото съществуващият текст се заменя със следния:
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„Писмо за разходи към Финансовото споразумение от 27 май 2009 г.,
сключено между правителството на
Република България, представлявано
от министъра на икономиката и енергетиката, и Европейския инвестиционен
фонд (ЕИФ), изменено и допълнено със
Споразумение за изменение от 29 април
2010 г. („Финансовото споразумение“)
и с Второ споразумение за изменение
с дата 6 юни 2012 г. (заедно наричани
„Споразумението“).
2.9.2. Препратките към „Финансовото
споразумение“ следва да бъдат заместени от препратки към „Споразумението“.
2.9.3. В чл. 2 препратката към „чл. 2
по -г оре“ след ва да с е кори г и ра с
препратка към „чл. 1 по-горе“, а препратката към „чл. 5 по-долу“ следва
да се коригира с препратка към „чл. 4
по-долу“.
2.9.4. В чл. 5 „Твърда сума“:
a) Числото „1,5“ се заменя с числото
„1,07“ навсякъде в първия и втория
параграф.
b) Думите „1,5 % годишно от Вноските по JEREMIE“ се заменят с думите
„0,84 % годишно от Средствата“ навсякъде в третия параграф. и
c) Веднага след втория параграф следва
да се добави нов параграф със следното
съдържание:
„За изчисляване на средната годишна
стойност се прилагат дефинициите за
Разходи за управление на средствата и
за Разходи за управление на допълнителните средства, установени в чл. 1.1
от Споразумението.
С цел избягване на съмнение с настоящо то Ст рани те се съгласяват,
че Разходите за управление, както и
всякакви Последващи разходи за управление, както е посочено във Второто
споразумение за изменение, при условие че последното е ратифицирано, се
изчисляват и са дължими от датата на
подписване на Второто споразумение за
изменение, освен в случай на Отмяна
на Второто споразумение за изменение, когато Разходите за управление и
Последващите разходи за управление
ще се определят, преизчисляват и изплащат такива, каквито биха били, ако
Второто споразумение за изменение
никога не е било подписвано.“
2.9.5. В чл. 6 „Получаване на твърдите
годишни такси за управление като
компонент от разходите за управление“:
a) Числото „1,1“ се заменя с числото
„0,84“ навсякъде в клаузата.
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b) В подточка b) думите „85 % от
първоначалната сума на Вноските по
JEREMIE в размер 199 000 000 евро“
се заменят с думите „90 % от сумата
на Вноските по JEREMIE, които са в
размер 349 000 000 евро“.
c) В края се добавя нов параграф:
„С цел избягване на съмнение Страните
с настоящото се съгласяват, че Разходите за управление, както са посочени във Второто споразумение за
изменение, при условие че последното
бъде ратифицирано, се изчисляват и
са дължими от датата на подписване
на Второто споразумение за изменение, освен в случай на Отмяна на
Второто споразумение за изменение,
когато Разходите за управление ще се
определят, преизчисляват и изплащат
такива, каквито биха били, ако Второто
споразумение за изменение никога не
е било подписвано.“
2.9.6. В чл. 7 „Плащане на Свързаните
разходи“:
a) Числото „0,4“ се заменя с числото
„0,23“ навсякъде в клаузата.
b) В подточка (b) думите „85 % от
първоначалната сума на Вноските по
JEREMIE в размер 199 000 000 евро“
се заменят с думите „90 % от сумата
на Вноските по JEREMIE, които са в
размер 349 000 000 евро“.
c) В края се добавя нов параграф:
„С цел избягване на съмнение Страните
с настоящото се съгласяват, че Разходите за управление, както са определени във Второто споразумение за
изменение, при условие че последното
бъде ратифицирано, се изчисляват и са
дължими от датата на подписване на
Второто споразумение за изменение,
освен в случай на Отмяна на Второто
споразумение за изменение, когато Разходите за управление и Последващите
разходи за управление се определят,
преизчисл яват и изплащат так ива,
каквито биха били, ако Второто споразумение за изменение никога не е
било подписвано.“
2.9.7. В чл. 8 препратката към „чл. 6“
се заменя с препратка към „чл. 5“.
2.9.8. Приложение „Форма на Доклад
за годишни разходи“ се изменя, както
следва:
a) В предмета на писмото съществуващият текст се заменя със следния:
„Съгласно Финансовото споразумение от дата 27 май 2009 г., сключено
между правителството на Република
България, представлявано от министъра на икономиката и енергетиката,
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и Европейския инвестиционен фонд
(ЕИФ), изменено и допълнено със Споразумение за изменение от 29 април
2010 г. („Финансовото споразумение“)
и с Второ споразумение за изменение
с дата 6 юни 2012 г. (заедно наричани
„Споразумението“) и чл. 10 на Писмото
за разходи към Споразумението („Писмо за разходи“), ЕИФ Ви представя
Доклада за годишни разходи (както е
посочено в Писмото за разходи).
b) Числото „1,1“ се заменя с числото
„0,84“, числото „0,4“ се заменя с числото „0,23“, а думите „1,5 % годишно от
Вноските по JEREMIE“ се заменят с
думите „0,84 % годишно от Средствата“
навсякъде в клаузата.
2.10. Условията на Второто споразумение
		 за изменение се включват чрез по		 зоваване в Писмото за разходи.
2.11. Всички останали разпоредби на Фи		нансовото споразумение остават не		променени.
3.
Други разпоредби
3.1. Всички въпроси, свързани с това Споразумение, се уреждат от материалното право на Република България и
пряко приложимите актове и регламенти на Европейския съюз.
3.2. В случай че разпоредба от това Споразумение е или стане недействителна
или неприложима изцяло или отчасти,
останалите разпоредби няма да бъдат засегнати. Недействителната(ите)
или неприложима(и) разпоредба(и) се
счита(т) за заместена(и) от такава(такива)
дейс т ви т е л на(и) и п ри лож и ма(и)
разпоредба(и), която(които), като се
имат предвид целите на това Споразумение и намеренията на Страните, има(т),
доколкото е правно възможно, същия
ефект като недействителната(ите) или
неприложима(и) разпоредба(и).
4.
Арбитраж
Страните се задължават да положат
максимални усилия, за да уредят всички спорове, възникнали във връзка с
това Споразумение, добросъвестно. В
случай на възникване на спор във връзка с това Споразумение, включително
неговото съществуване, окончателното
решение се взема съгласно Арбитражните правила на Меж дународната
търговска камара („Правилата“) от
3 арбитри, назначени в съответствие
с Правилата, а не от съответните
съдилища. Езикът на арбитражните
процедури е английски, а мястото на
арбитраж е Брюксел, Белгия.
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5.

Ратификация
Това Второ споразумение за изменение подлежи на ратификация от Народното събрание на Република Българи я със закон за ратификаци я в
съответствие с чл. 85, ал. 1, т. 4 и 5 и
ал. 3 от Конституцията на Република
България от 1991 г. (Ратификацията)
и обнародване в „Държавен вестник“
(Ратификацията и всякакви други изисквания, както и другите процедури
за одобряване са посочени тук като
Парламентарни процедури).
Това Второ споразумение за изменение
влиза в сила след приключване на Ратификацията и остава в сила до края на
срока на действие на Споразумението,
освен ако настъпи Отмяна на Второто
споразумение за изменение, както е
предвидено в чл. 12.3 (c) от него.
За по-гол яма яснота се отбел язва,
че при предлагане на промени в това
Второ споразумение за изменение по
време на Парламентарните процедури
тези промени подлежат на одобрение
и потвърждение от Страните съгласно
чл. 14.3 от Споразумението.
6. Това Споразумение се изготвя в 3 екземпляра на английски и български език, като
всеки от тях представлява оригинално копие
на документа. В случай на несъответствия
версията на английски език има предимство.
За правителството на
Република България:
Делян Добрев,
министър на
икономиката,
енергетиката и туризма

За Европейския
инвестиционен фонд:
Ричард Пели,
главен изпълнителен
директор

Приложение [•]
Допълнение към Инвестиционната стратегия и планиране
1. Увод
Съгласно Регламента за изпълнение тази
Инвестиционна стратегия и планиране (ИСП)
е разработена в контекста на Инициативата
JEREMIE и има за цел да определи принципите за координиран подход и сътрудничество
между Република България и ЕИФ, за подготовката, програмирането и осъществяването
на Инициативата JEREMIE в контекста на
Оперативните програми, съфинансирани от
ЕФРР за периода 2007 – 2013 г. Това допълнение е част от Приложение 7 от Споразумението във връзка с Допълнителната вноска
по JEREMIE.
2. Предварителни съображения: анализ на
различията в Република България
В съответствие с Инвестиционната стратегия (ИС) по Финансовото споразумение ЕИФ
стартира следните мерки:
i) Гара н ц и и, пок ри ва щ и за г у би на
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портфейл от дългове (ГПЗПД) с
пет от основните български банки
в подкрепа на ново кредитиране на
МСП в размер 392 милиона евро;
ii) Продукти за дялов капитал, предназ		 начени за всички етапи от развитието
на предприятието от учредяването до
разширяване/растеж с очакван общ
размер на средствата 170 милиона
евро;
представляващи почти пълно разпределение
на средствата в размер 199 милиона евро.
В допълнение към това МИЕТ извърши
средносрочен преглед на Оперативната програма и взе решение да бъдат разпределени
допълнителни средства за инструменти за финансов инженеринг. Въз основа на консултации
с МИЕТ ЕИФ проведе пазарно проучване на
банковата система в България. Главната цел
на този анализ беше да се определят основните
силни и слаби страни на достъпа на МСП до
дългово финансиране.
Основните заключения на този анализ,
който беше представен на МИЕТ, могат да
бъдат обобщени, както следва:
• Депозитите представляват основният
източник на банките за финансиране с
ниска диверсификация.
• Лихвените нива по бизнес кредитите
остават значително по-високи от средните за ЕС.
• Отпускането на заеми бавно се съживява след намалената активност поради
неблагоприятните икономически условия през изминалите години.
• Високите разходи по заемите все още
се възприемат като пречка за нови инвестиционни проекти.
• Очак ва се нама л яването на общи я
лихвен процент, начисляван върху бизнес
кредитите в резултат от въвеждането на
продукта „финансиране чрез поделяне
на риска“ (ПФПР), да има положителен
ефект при стимулирането на търсенето
на пазара.
3. А кт уализиране на Инвестиционната
стратегия: общ преглед
3.1. Допълнителни цели
През програмния период от 2007 до
2013 г. и след това до 31 декември 2015 г.:
да се подобри достъпът до финансиране за развитието на предприятията в
Република България чрез използване
на не-грантови инструменти, а именно:
дългово финансиране – чрез насърчаване и възприемане на иновативен и
усъвършенстван подход на финансов
инженеринг.
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Следва да се отбележи, че съгласно това
Споразумение и Измененото рамково
споразумение ще продължи подкрепата
на пазара на дялово финансиране и
съществуващия гаранционен продукт.
3.2. Допълнителни елементи на Инвестиционната политика
• Прилагане на ПФПР в подкрепа
		 на кредитиране на МСП с цел улесняване на достъпа до финансиране.
Инструментът може да бъде придружен от елементи на субсидии за
лихвените стойности.
• ПФПР следва да е насочен към об		 щия сегмент на МСП.
4. Инвестиционна стратегия: Допълнение
към плана за постигане на целите
4.1. Избор на финансови посредници
Процедурата за подбор за ПФПР ще
бъде подобна на тази за кандидатстване
по съществуващите инструменти. Поконкретно финансовите посредници,
към които е насочена, следва да включват всичк и финансови инстит у ции
(банки и/или лизингови дружества),
извършващи дейност в България, които
предлагат заеми и/или лизинг (всички
те наричани „заеми“ в този документ).
4.2. Предлагани инструменти за финансов
инженеринг
Холдинговият фонд по JEREMIE (ХФД)
следва да стартира следния дългов продукт:
– ПФПР за индикативната сума 300
милиона евро, от които приблизително
150 милиона евро, или 50 %, като вноска
от ХФД.
Съответствието на инструмента с правилата
за Държавна помощ следва да бъде проучено в
детайли от МИЕТ и съответния компетентен
орган със съдействието на ЕИФ.
Очаква се, че ХФД ще прилага индикативна
лихва 0 % върху сумите, отпускани като заем
на Финансовия посредник, доколкото такива
суми са предоставени като заеми на МСП,
което ще доведе до 50 % ефективно намаление
на лихвените стойности на ниво МСП.
5. ХФД: размер, гъвкавост, револвиращ
характер, рискове и отговорности
5.1. Размер, гъвкавост и револвиращ характер
В този финансов контекст е голямо
предизвикателство точно да се предвиди
оптималният размер на ХФД. При положение че дейностите на холдинговия
фонд зависят от пазарните условия и от
характеристиките на всеки стартиран
инструмент, ЕИФ не може да гарантира, че всички ресурси, предоставени
от ХФД на избрания(те) Финансов(и)
посредник(ци), ще бъдат усвоени и насочени към МСП.
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В допълнение към горното, въпреки че
финансовите схеми и продукти в полза на
МСП ще бъдат с револвиращ характер,
Страните потвърждават, че тъй като
JEREMIE е новаторска и интензивно
развиваща се инициатива, не може да
бъде гарантирано (за избягване на съмнение), че средства, които първоначално
са били внесени в ХФД и инвестирани
за прилагането на Инструментите за
финансов инженеринг, ще бъдат върнати
на ХФД. Следва да се обърне внимание,
че ПФПР, тъй като се предвижда продуктът да се предоставя с нулева лихва,
няма да постигне напълно револвиращ
характер.
5.2. Относими рискове, описание на ПФПР,
Държавна помощ
Риск, свързан с насрещната страна
В общи линии JEREMIE се стреми да
поддържа развитието на Инструменти
за финансов инженеринг, предлагани на
пазара на рисков капитал, и е обект на
засилени регулаторни изисквания. Това,
inter alia, означава, че прилагането на
инициативата JEREMIE е свързано с
управление на високо ниво на риск, тъй
като чрез Инструментите за финансов
инженеринг тя цели улесняване на финансирането за крайните бенефициенти.
По-конкретно такива високи нива на
риск могат да са свързани с риск от
финансовите посредници като насрещна
страна, чрез които се прилагат Инструменти на JEREMIE за финансов инженеринг, т.е. риска Финансов посредник
да бъде обявен в несъстоятелност и
следователно да не може да инвестира
в МСП или да отпуска заеми на МСП
(в случай че обявяването в несъстоятелност възникне след плащането от
ХФД и преди плащането от Финансовия
посредник към МСП), и/или да насочи
възстановените средства към ХФД (в
случай че обявяването в несъстоятелност възникне след инвестирането от
страна на ХФД и след инвестирането
от страна на Финансовия посредник в
МСП), или рискът ХФД по друг начин
да не бъде в състояние да си възстанови
извършените плащания.
В съответствие с професионалния анализ (due diligence) ЕИФ ще се стреми да
прецени такъв риск, свързан с насрещната страна, и да посочи подходящи
механизми за намаляване на риска.
Страните обаче потвърждават, че особено поради новаторството на Инициативата JEREMIE и на продуктите, които
предстои да бъдат внедрени, ЕИФ не
може напълно да намали такъв риск,
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най-вече поради: a) правни ограничения,
следващи от законодателната/регулаторната рамка (напр. липса на ефективни
мерки за финансова защита), или b)
пазарни ограничения (напр. определени
механизми за намаляване на риска биха
довели до това продуктът да не бъде
икономически приложим за Финансови посредници, които иначе проявяват
интерес към участие в осъществяването
на дейността на холдинговия фонд).
Страните потвърждават и приемат, че
рискът, свързан с насрещната страна,
следва да бъде поет от средствата на ХФД
и ЕИФ не следва да носи отговорност
за никакви загуби по кредитите или
недопустимостта на разходите (съгласно
приложимите регламенти в областта
на Структурните фондове на ЕС) при
такива обстоятелства.
Риск, свързан с допустимостта
Въп рек и че ЕИФ ще се ст реми да
осигури мониторинга на Операциите,
осъществявани от финансовите посредници в съответствие с Приложение 4
на Споразумението, съществува потенциален риск определен разход, направен
от ХФД във връзка със заем за МСП,
да не бъде приет за допустим разход
съгласно приложимите Регламенти в
областта на Структурните фондове на
ЕС. Страните потвърждават и приемат,
че такъв риск следва да бъде поет от
средствата на ХФД.
МИЕТ и Инвестиционният борд следва
да бъдат надлежно и редовно информирани от ЕИФ и информацията относно
рисковете, свързани с насрещната страна
и допустимостта, които ХФД поема, следва периодично да бъде актуализирана.
Описание на ПФПР
Ст рани те пот върж дават и п риемат,
че ПФПР е продуктът, който ще бъде
използван с оглед изпълнението на Допълнителните цели на Инвестиционната
стратегия чрез Допълнителната вноска
по JEREMIE. Основните характеристики
на продукта са описани по-долу.
Този продукт се състои от (i) заем, отпуснат от ЕИФ (действащ чрез ХФД) на
Финансов посредник в съответствие с
Оперативно споразумение, комбиниран с
(ii) поето задължение от Финансовия посредник за изграждане на нов портфейл
от заеми (в рамките на предварително
определен период), който съответства на
определени критерии за допустимост и е
съфинансиран чрез средствата, предоставени от ХФД. Продуктът също така
включва елемент на споделяне на риска,
доколкото е споделен рискът по изпла-
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щане на портфейла от заеми (по предварително уговорена стойност) между
ХФД и Финансовия посредник за всеки
отделен заем. Страните потвърждават,
че ако ПФПР се прилага с някои елементи на субсидиране, както се очаква
(т.е. намалена лихва или отсъствие на
такава по сумите, отпуснати на МСП),
това може да има като последствие ХФД
да получи намалена възвръщаемост и
да не постигне напълно револвиращ
характер.
Стартирането, професионалният анализ (due diligence), документирането и
сключването на договорите за съответните заеми ще бъдат осъществени от
Финансовия посредник. Всеки Финансов
посредник ще отговаря за извършването
на плащания, текущото наблюдение и
отчитането пред ЕИФ. На Финансовия
посредник може да бъде изплатена такса
за управление като възнаграждение за
посочените услуги.
Искът за погасяване на ЕИФ срещу
Финансовия посредник по Оперативното споразумение ще бъде намален в
съответствие със загубите, възникнали
по новосъздадения портфейл от заеми
(съгласно договорени условия и по предварително уговорена стойност), с което
се осигурява елемент за споделяне на
риска. Примерът по-долу с примерни
цифри илюстрира случай, при който
индикативната стойност на поделяне
на риска е 50 %.
Продукт
Продукт
„Финансиран
„Финансиране
чрезеподеляне
чрез
на риска”
поделяне на
риска”
10 мн.
евро

Холдингов
фонд

ХФД

10 млн евро

1. Депозит в банката

Финансов
посредник

Обединени ресурси

Ресурси по

(банката +JEREMIE)
20 млн. евро

JEREMIE
10 млн.
2. Поделяне на риска

евро

3. Заеми за МСП

МСП

МСП

МСП

МСП

МСП

МСП

МСП

Краен
бенефициен

Държавна помощ
МИЕТ потвърждава факта, че ПФПР може
да включва елемент на Държавна помощ дотолкова, доколкото, както се очаква, няма да
се начисляват лихви или ще се начисляват
лихвени стойности на нива под пазарните
върху частта на JEREMIE от финансирането
по ПФПР, отпусната на МСП, като съответните ползи по тази причина изцяло ще се
трансферират към МСП. МИЕТ и съответното
компетентно ведомство ще проучат подробно
съответствието на инструмента с Правилата
за Държавна помощ. МИЕТ ще даде на ЕИФ
одобрение във връзка с Държавна помощ по
продукта и ще осигури инструкция по прилагането на ПФПР.
10048
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ВИСШ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
ПРАВИЛНИК

за организация на дейността на Висшия съдебен съвет и неговата администрация
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С този правилник се урежда организацията на дейността на Висшия съдебен съвет
(ВСС), структурата, функциите и организацията на работа на неговата администрация.
Чл. 2. (1) Висшият съдебен съвет е постоянно
действащ орган, който представлява съдебната
власт и осигурява нейната независимост.
(2) Дейността на ВСС се осъществява на
принципите на законност, независимост, съраз
мерност, истинност, равенство, самостоятелност и безпристрастност, бързина, достъпност,
публичност и прозрачност, последователност
и предвидимост.
(3) Висшият съдебен съвет е юридическо
лице със седалище в София. Той се представлява от един от изборните му членове,
определен с решение на ВСС.
(4) Висшият съдебен съвет има кръгъл
печат с изображения на герба на Република
България и с изписани думите „Република
България. Висш съдебен съвет“.
Чл. 3. (1) Висшият съдебен съвет се състои
от двадесет и пет членове, избрани по реда
на Конституцията на Република България и
Закона за съдебната власт (ЗСВ).
(2) Членове на ВСС по право са председателят на Върховния касационен съд, председателят на Върховния административен съд
и главният прокурор.
(3) Единадесет от членовете на ВСС се
избират от Народното събрание и единадесет – от органите на съдебната власт.
(4) Мандатът на изборните членове на ВСС
е пет години. Те не могат да бъдат преизбирани
веднага след изтичане на този срок.
Чл. 4. (1) При осъществяване на своите
правомощия ВСС взаимодейства с президента
на Република България, Народното събрание,
Конституционния съд, Министерския съвет,
министъра на правосъдието и администрацията на Министерството на правосъдието,
както и с други централни и териториални
органи на изпълнителната власт.
(2) Висшият съдебен съвет осъществява
сътрудничество със съсловните организации
на съдиите, прокурорите и следователите, на
съдебните служители и с други юридически
лица с нестопанска цел.
(3) При осъществяване на своите правомощия ВСС се подпомага от администрация.
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ВИСШ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Раздел I
Правомощия на Висшия съдебен съвет
Чл. 5. В дейността си Висшият съдебен
съвет се ръководи от възложените му от Конституцията на Република България и Закона
за съдебната власт функции.
Чл. 6. (1) Висшият съдебен съвет:
1. обсъжда проекта на бюджет на съдебната
власт, предложен от министъра на правосъдието, внася го в Министерския съвет за
включване в проекта на Закон за държавния
бюджет на Република България и контролира
изпълнението му;
2. определ я броя, съдебните райони и
седалищата на районните, окръжните, административните и апелативните съдилища
по предложение на или след съгласуване с
министъра на правосъдието, а на военните
съдилища – съгласувано с министъра на отбраната; за осъществяване на тази дейност
ВСС съобразно степента на натовареност
може да създава и да закрива съдилища, да
променя съдебните райони и седалищата на
съдилищата;
3. определя броя на съдиите, прокурорите
и следователите по съдилища, прокуратури
и следствени органи съобразно степента на
натовареност – по предложение на или след
съгласуване с административните ръководители на органите на съдебната власт, а за
прокурорите и следователите – и с главния
прокурор, като може да разкрива нови и да
съкращава незаети длъжности;
4. определя броя на съдебните служители
съобразно степента на натовареност – по
предложение на или след съгласуване с административните ръководители на органите
на съдебната власт, а за органите, включени
в структурата на прокуратурата на Република
България – и с главния прокурор, като може
да разкрива нови и да съкращава длъжности;
5. организира и провежда конкурсите за
съдийските, прокурорските и следователските
длъжности в предвидените от закона случаи;
6. назначава, повишава, понижава, премества и освобождава от длъжност съдиите,
прокурорите, следователите, административните ръководители и заместниците на административните ръководители, с изключение на
председателя на Върховния касационен съд,
председателя на Върховния административен
съд и главния прокурор;
7. определя броя на административните
ръководители и на заместниците на административните ръководители за съответните
органи на съдебната власт и ги назначава и
освобождава, с изключение на председателя
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на Върховния касационен съд, председателя
на Върховния административен съд и главния
прокурор;
8. предлага на президента на Република
България за назначаване и освобождаване
председателя на Върховния касационен съд,
председателя на Върховния административен
съд и главния прокурор;
9. избира и освобож дава директора на
Националната следствена служба, който е
и заместник на главния прокурор по разследването;
10. определя възнагражденията на съдиите,
прокурорите и следователите;
11. ежегодно анализира и отчита степента на
натовареност на органите на съдебната власт;
12. извършва атестиране на съдиите, прокурорите, следователите и на административните ръководители и техните заместници в
предвидените от закона случаи;
13. съставя, води и съхранява кадрово дело
за всеки съдия, прокурор и следовател;
14. изготвя и одобрява Кодекс за етично
поведение на българските магистрати и Етичен
кодекс на съдебните служители;
15. изисква и обобщава на всеки 6 месеца
информация от съдилищата, прокуратурата
и от Националната следствена служба за
тяхната дейност;
16. изготвя и внася в Народното събрание
до 31 май обобщен годишен доклад за своята
дейност и дейността на Инспектората към
Висшия съдебен съвет, както и годишните
доклади на Върховния касационен съд, на
Върховния административен съд и на Главния
прокурор;
17. създава и поддържа електронен публичен регистър на всички свои решения и
мотивите към тях;
18. осигурява системната интеграция и
оперативната съвместимост на автоматизираните информационни системи на органите
на съдебната власт;
19. организира, ръководи и контролира
участието на съдии, прокурори и следователи
в международното правно сътрудничество,
включително участието им в националната
съдебна мрежа;
20. възлага на Инспектората към Висшия
съдебен съвет извършването на проверки,
които са извън годишната програма за дейността му;
21. временно отст ран ява от длъж ност
съдия, прокурор и следовател в случаите на
чл. 230 ЗСВ;
22. предлага на президента на Република България за награждаване с ордени или
медали съдии, прокурори и следователи за
изключителни или за големи заслуги за осъществяване на съдебната власт;
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23. приема решение за поощряване на
съдии, прокурори и следователи с отличие
или награда за проявени висок професионализъм, образцово изпълнение на служебните
задължения и високи нравствени качества;
24. командирова съдиите, прокурорите и
следователите, привлечени като постоянни
преподаватели към Националния институт на
правосъдието по предложение на института
и за негова сметка;
25. преценява необходимостта от съдебни
помощници и прокурорски помощници в съдилищата и прокуратурите в зависимост от
степента на натовареност на съответния орган;
26. приема прогнози, програми и планове
за развитие на съдебната власт;
27. подпомага органите на съдебната власт
за дейностите по създаването и поддържането на Единната информационна система за
противодействие на престъпността;
2 8. ко орд и н и ра с ът ру д н и че с т в о т о н а
съдебната власт с други държавни и международни организации и осигу рява представителството в тях;
29. приема решения по дисциплинарни
дела срещу съдии, прокурори и следователи,
както и срещу административни ръководители и техни заместници, след призоваване
за изслушване;
30. потвърждава, отменя или изменя наказанията на магистрати „забележка“ и „порицание“, наложени от административните
ръководители;
31. издава Класификатор на длъжностите
в администрацията на органите на съдебната
власт за наименованията на длъжностите,
минимална образователна степен и други
изисквания към съответната длъжност, възнаграждението за длъжността, ранг за длъжността и възнаграждение за ранг съгласно
разпоредбата на чл. 341, ал. 1 ЗСВ;
32. съгласува учебните програми на Националния институт по правосъдие;
33. организира изграждането и функционирането на система за финансово управление
и контрол в органите на съдебната власт и
вътрешния одит при усвояването и администрирането на бюджетните ресурси;
34. дава становища на Министерския съвет
и на Народното събрание по законопроекти,
които се отнасят до съдебната власт;
35. определя с решение изборен член, който
да подписва документите, свързани с изпълнението на длъжността представляващ ВСС.
(2) Изработва и публикува годишна програма за работата си, в която конкретизира
дейностите по съответните приоритети.
(3) В изпълнение на Конституцията на
Република България и Закона за съдебната
власт осъществява своите правомощия, като
приема решения, правила и методики.
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Чл. 7. Висшият съдебен съвет осигурява по
бюджета на Националния институт на правосъдието средствата, необходими за провеждане
на всички предвидени в закона обучения.
Раздел II
Правомощия и функции на представляващия
Висшия съдебен съвет
Чл. 8. (1) Висшият съдебен съвет се представлява от един от изборните му членове,
определен с решение на ВСС.
(2) Функциите на представляващия ВСС са:
1. представлява ВСС пред институциите
в страната, в международни форуми и институции;
2. свиква заседания на ВСС, когато председателстващият отсъства;
3. председателства заседанията на ВСС,
когато министърът на правосъдието отсъства;
4. информира обществото за дейността
на ВСС;
5. подписва документите, свързани с изпълнението на длъжността „член на ВСС“, с
изборните членове на ВСС;
6. подписва документите, свързани с изпълнението на длъжността „главен инспектор
на Инспектората към ВСС“;
7. подписва документите, свързани с изпълнението на длъжността „главен секретар“;
8. подписва документите, свързани с изпълнението на длъжностите „ръководител
вътрешен одит“ и „вътрешен одитор“;
9. сключва договори, по които страна е
ВСС, след решение на ВСС;
10. представлява ВСС в качеството му на
възложител по реда на Закона за обществените поръчки;
11. след прието решение на ВСС за упълномощаване на експерти от дирекция „Правна“
за процесуално представителство подписва
акта на упълномощаването;
12. обявява със заповед списъка на категориите информация, подлежащи на класификация като служебна тайна, създавана и
съхранявана във ВСС, след решение на ВСС;
13. приема кореспонденцията и я разпределя по комисиите.
(3) Представляващият може да възлага
изпълнението на някои от функциите си на
други членове на ВСС или на главния секретар.
(4) При ползване на разрешен отп уск
представляващият уведомява член на ВСС
по старшинство, което се определя от продължителността на общия юридически стаж.
(5) При невъзможност на представляващия
да изпълнява функциите си по чл. 8, ал. 2
ВСС възлага на някой от изборните членове
да го замества.
Раздел III
Бюджет на съдебната власт
Чл. 9. (1) Самостоятелният бюджет на
съдебната власт е част от държавния бюджет.
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(2) Органите на съдебната власт имат
самостоятелен бюджет, който се приема от
Народното събрание, разпределен за Висшия съдебен съвет, Инспектората към ВСС,
органите на съдебната власт и Националния
институт на правосъдието.
(3) Бюджетът на съдебната власт включва
всички приходи от дейността на органите на
съдебната власт и на Националния институт
на правосъдието и приходите от нотариални
такси, събирани по реда на чл. 86, ал. 3 от
Закона за нотариусите и нотариалната дейност, вземанията по изпълнителни листове,
издавани в полза на органите на съдебната
власт и събирани от Националната агенция
за приходите по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, както и сумите от
продажба на отнети със съдебен акт в полза
на държавата права и вещи, след направени
отчисления по чл. 18, ал. 1, т. 2 от Закона за
Националната агенция за приходите, разходите
за издръжка на органите на съдебната власт,
Инспектората към Висшия съдебен съвет и
на Националния институт на правосъдието
с изключение на разходите, които по силата
на Закона за съдебната власт се определят
по бюджета на Министерството на правосъдието, взаимоотношенията с централния
бюджет и други бюджети и финансирането
на бюджетното салдо.
(4) Бюджетът на съдебната власт се състои
от бюджетите на ВСС, на Инспектората към
ВСС, на органите на съдебната власт, които
са юридически лица, и на Националния институт на правосъдието.
Чл. 10. (1) Министърът на правосъдието
предлага проект на бюджет на съдебната власт
и го внася за обсъждане във ВСС.
(2) Проектът на годишен бюджет на съдебната власт, изготвен от ВСС, с подробна
обосновка се внася в Народното събрание от
Министерския съвет.
(3) При приемането на държавния бюджет
Народното събрание изслушва доклад на ВСС,
представен от член на комисия „Бюджет и
финанси“, непосредствено след доклада на
Министерския съвет.
Чл. 11. (1) Висшият съдебен съвет е първостепенен разпоредител със самостоятелния бюджет на съдебната власт, а органите
на съдебната власт, които са юридически
лица – второстепенни разпоредители с бюджетни кредити.
(2) Висшият съдебен съвет организира изпълнението на бюджета на съдебната власт
чрез Инспектората към ВСС, Върховния касационен съд, Върховния административен съд,
съдилищата, главния прокурор и Националния
институт на правосъдието.
(3) Висшият съдебен съвет разпределя
бюджета на съдебната власт по пълна бю-
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джетна класификация и по тримесечия и
утвърждава бюджетните сметки на органите
на съдебната власт.
Чл. 12. (1) Висшият съдебен съвет организира и контролира изпълнението на бюджета
на съдебната власт.
(2) Висшият съдебен съвет съставя годишен
отчет за касовото изпълнение на бюджета на
съдебната власт по пълна бюджетна класификация с подробна обосновка и го представя
за включване в отчета за изпълнение на държавния бюджет.
Чл. 13. Висшият съдебен съвет определя
с решение членовете на комисия „Бюджет
и финанси“ – разпоредители с бюджета на
съдебната власт, с право на първи подпис
върху счетоводните документи и служители
от администрацията на ВСС – с право на
втори подпис.
Чл. 14. Задължителното обществено и
здравно осигуряване и задължителното застраховане срещу злополука на членовете на
ВСС, съдиите, прокурорите и следователите, на
съдебните служители, както и на държавните
съдебни изпълнители и на съдиите по вписванията се извършва за сметка на бюджета
на съдебната власт.
Г л а в а

т р е т а

ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Раздел I
Комисии към Висшия съдебен съвет
Чл. 15. Висшият съдебен съвет избира от
своя състав постоянни и временни комисии,
които подпомагат дейността му.
Чл. 16. (1) В постоянните комисии участват
изборни членове на ВСС, които може да се
променят след две години и половина.
(2) Всяка комисия избира измежду членовете си председател, а комисиите, които се
състоят от повече от петима членове, избират и заместник-председател. Изборен член
на ВСС може да бъде избран за председател
или заместник-председател само на една постоянна комисия.
(3) Всяка постоянна комисия има технически сътрудник и най-малко един експерт
от администрацията на ВСС. Към комисията
могат да бъдат привличани и външни експерти
и/или консултанти.
(4) Членовете на ВСС, които не са членове
на съответна комисия, могат да участват във
всички нейни заседания без право да гласуват.
(5) Постоянните комисии могат да създават
от своя състав работни групи.
(6) Всяка комисия може да възложи на един
или повече от своите членове осъществяването на представителни, проучвателни или
други дейности, свързани с осъществяване
на нейните функции.
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(7) Заседанията на постоянните комисии са редовни и извънредни. Постоянните
комисии имат редовни заседания един път
седмично, чиито кратки стенографски протоколи се публикуват на интернет страницата
на ВСС.
(8) Дневният ред, периодичността и продължителността на заседанията на комисиите
се определят от тях.
(9) Постоянните комисии заседават и вземат
решения, ако присъстват повече от половината
от общия брой на членовете им. Комисиите вземат решение с мнозинство повече от
половината от присъстващите членове при
явно гласуване. Решенията на комисиите се
публикуват на страницата на ВСС.
(10) Постоянната комисия се свиква на
заседание от нейния председател или по искане най-малко на една трета от членовете є.
(11) Комисиите могат да провеждат съвместни заседания, когато се разглеждат общи
въпроси. Тези заседания се ръководят по споразумение от един от председателите.
(12) При съвместни заседания всяка комисия взема поотделно своето решение по
обсъждания въпрос. При различни становища
всяка комисия прави свой отделен доклад
пред ВСС, като предлага проект на решение.
(13) Постоянните комисии приемат свои
вътрешни правила в съответствие с този
правилник.
(14) Висшият съдебен съвет може да извършва промени във вида, броя и съставите
на постоянните комисии.
Чл. 17. Постоянните комисии на ВСС са:
1. Комисия по предложенията и атестирането на съдии, прокурори и следователи;
2. комисия „Професионална етика и превенция на корупцията“;
3. Комисия по анализ и отчитане степента на
натовареност на органите на съдебната власт;
4. Комисия по дисциплинарните производства;
5. комисия „Бюджет и финанси“;
6. комисия „Публична комуникация“;
7. Комисия по правни въпроси;
8. комисия „Международна дейност“;
9. комисия „Професионална квалификация,
информационни технологии и статистика“;
10. комисия „Съдебна администрация“;
11. Комисия по предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и взаимодействие с Инспектората към Висшия
съдебен съвет.
Чл. 18. (1) Висшият съдебен съвет може
да създава временни комисии за изпълнение
на конкретни задачи във връзка с неговите
правомощия. За изпълнение на определени
задачи могат да бъдат привличани външни
специалисти.
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(2) Временните комисии преустановяват
съществуването си с изтичането на срока,
за който са създадени, или предсрочно – с
решение на ВСС.
Чл. 19. Комисиите могат да подготвят
споразумения с други органи и организации,
които подлежат на последващо утвърждаване
от ВСС.
Чл. 20. (1) Комисията по предложенията
и атестирането на съдии, прокурори и следователи се състои от 10 членове, формирани
в две подкомисии – подкомисия за съдии
и подкомисия за прокурори и следователи.
Подкомисията за съдии се състои от петима
съдии, а подкомисията за прокурори и следователи – от петима прокурори и следователи. Комисията предлага на ВСС проект на
решение за:
1. броя на съдиите, прокурорите, следователите, както и на административните ръководители и на техните заместници;
2. назначаване, повишаване в ранг или в
длъжност и освобождаване на съдии, прокурори и следователи;
3. назначаване и освобождаване на административните ръководители и на заместниците на административни ръководители, с
изключение на председателя на Върховния
касационен съд, председателя на Върховния
административен съд, главния прокурор и директора на Националната следствена служба,
който е и заместник на главния прокурор по
разследването;
4. придобиване статут на несменяемост на
съдии, прокурори и следователи.
(2) Комисията по предложенията и атестирането провежда атестирането на съдии,
прокурори и следователи, на административни
ръководители и на заместници на административни ръководители, като се подпомага
от помощни атестационни комисии в органите
на съдебната власт.
(3) Комисията по предложенията и атестирането на съдии, прокурори и следователи
провежда:
1. атестиране за придобиване статут на
несменяемост на съдии, прокурори и следователи;
2. периодично атестиране на заместниците на административните ръководители и
на съдиите от Върховния касационен съд и
Върховния административен съд, на заместниците на главния прокурор и на прокурорите от Върховната касационна прокуратура
и Върховната административна прокуратура,
на директора и на следователите от Националната следствена служба;
3. периодично атестиране на административните ръководители в органите на съдебната власт, с изключение на председателите
на Върховния касационен съд, Върховния
административен съд и главния прокурор.
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(4) Комисията по предложенията и атестирането на съдии, прокурори и следователи
обсъжда предложенията по чл. 38, ал. 2 и 3
ЗСВ заедно с приложенията към тях и становището на комисия „Професионална етика и
превенция на корупцията“ по чл. 21, ал. 2 и
ги внася за разглеждане от ВСС с мотивирано
писмено становище по всяко от тях.
(5) Въз основа на атестирането изготвя
комплексна оценка, която внася за приемане
от ВСС.
Чл. 21. (1) Комисия „Професионална етика
и превенция на корупцията“ се състои от 10
членове. Комисията:
1. извършва проучвания, събира необходимата информация и изготвя становище
относно притежаваните нравствени качества
на кандидатите в конкурсите за заемане на
длъжност в органите на съдебната власт;
2. разглежда сигнали за наличие на поведение, противоречащо на Правилата за професионална етика, и предоставя резултатите
от проверката на ВСС;
3. събира и анализира информация за наличие на корупционни явления в съдебната
система и я предоставя на ВСС;
4. уведомява ВСС при сигнали на граждани
и държавни органи за прояви на корупция,
както и при публикации в медиите, и извършва проверка или предоставя информацията
на комисиите за професионална етика за
извършване на проверка;
5. организира изпълнението на дейностите
по приетите стратегии за борба с корупцията
и плана за действие към тях;
6. подготвя участието на ВСС в съвместни
прояви с други държавни органи и юридически
лица с нестопанска цел във връзка с проблемите на противодействие на корупцията;
7. подготвя проекти на споразумения за
съвместна дейност и обменя информация
с други държавни и обществени структури,
създадени за противодействие на корупцията;
8. ежегодно изготвя доклад за дейността
си, който се публикува в интернет страницата
на ВСС;
9. осъществява постоянен контрол по изпълнение на Кодекса за етично поведение на
българските магистрати и изготвя предложения за периодичното му обновяване.
(2) Комисия „Професионална етика и превенция на корупцията“ изготвя и представя на
Комисията по предложенията и атестирането
становище относно нравствените качества на
участниците в конкурси в следните случаи:
1. по отношение на първите трима кандидати, класирани за съответната свободна
длъжност в конкурса за младши съдии и прокурори, както и за първоначално назначаване
в органите на съдебната власт;

С Т Р. 7 0

ДЪРЖАВЕН

2. по отношение на първите трима кандидати за всяка длъжност в конку рса за
повишаване в длъжност и за преместване на
съдия, прокурор и следовател в органите на
съдебната власт;
3. по отношение на всички кандидати при
избор на административен ръководител.
Чл. 22. Комисията по анализ и отчитане
степента на натовареност на органите на
съдебната власт се състои от 10 членове,
формирани в две подкомисии – за съдии и за
прокурори и следователи. Комисията:
1. изготвя и предлага на ВСС да приеме
показатели и правила за оценка натовареността
на органите на съдебната власт;
2. на база обобщената статистическа информация за дейността на органите на съдебната власт два пъти в годината анализира и
отчита степента на натовареност на органите
на съдебната власт;
3. съобразно отчетената степен на натовареност на органите на съдебната власт
предлага на ВСС създаване или закриване
на съдилища, промяна на съдебните райони
и седалищата на съдилищата;
4. съобразно отчетената степен на натовареност на органите на съдебната власт в
случаите на закриване на съдилища, прокуратури и следствени органи или при намаляване
числеността на длъжностите в тях предлага
на ВСС да разкрие съответните длъжности в
друг равен по степен орган на съдебната власт,
по възможност в същия апелативен район;
5. съобразно отчетената степен на натовареност на органите на съдебната власт предлага
на ВСС за трансформиране свободни щатни
длъжности, разкриване на нови и съкращаване
на незаети длъжности за съдии, прокурори и
следователи и ръководни длъжности.
Чл. 23. Комисията по дисциплинарните производства се състои от 7 членове. Комисията:
1. разглежда преписките и заповедите на
административните ръководители за налагане
на дисциплинарни наказания „забележка“ и
„порицание“ на съдии, прокурори и следователи;
2. внася предложения до ВСС да потвърди,
отмени или измени наказанията по т. 1;
3. извършва проверка на допустимостта на
предложенията за налагане на дисциплинарни
наказания;
4. анализира и обобщава резултатите по
дисциплинарните производства и ги докладва
на ВСС;
5. своевременно сезира органите по чл. 311
ЗСВ за данни за дисциплинарни нарушения
на съдии, прокурори и следователи;
6. предлага на ВСС да възлага на Инспектората към ВСС извършване на проверки при
данни за дисциплинарни нарушения.
Чл. 24. Комисия „Бюджет и финанси“ се
състои от 5 членове. Комисията:
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1. изготвя краткосрочни и дългосрочни
бюджетни прогнози;
2. предлага правила и процедури за финансово управление и контрол в съдебната власт;
3. предлага на ВСС правила и указания,
свързани с дейността на органите на съдебната
власт и администрацията на ВСС;
4. изготвя проект на годишен бюджет на
съдебната власт;
5. изготвя проект на разпределението на
бюджетните средства на органите на съдебната
власт по бюджетни сметки;
6. предлага разпределение на бюджетните
средства на органите на съдебната власт по
бюджетните сметки;
7. предлага правила и механизми за определяне размера на трудовите възнаграждения
на членовете на ВСС, съдиите, прокурорите
и следователите и на съдебните служители;
8. изготвя анализи за текущото финансово
състояние на съдебната система и поддържа
финансова статистика;
9. оказва методологическа помощ на органите на съдебната власт по въпросите на
бюджета, финансовия мениджмънт и финансовото обслужване;
10. одобрява тригодишен стратегически
план и годишния план за дейността по вътрешен одит, изготвени от дирекция „Вътрешен
одит“, и ги представя за утвърждаване от ВСС;
11. утвърждава проектни предложения и
контролира усвояването на средства по програми по международни и вътрешни проекти,
свързани с Висшия съдебен съвет и съдебната
власт.
Чл. 25. Комисия „Публична комуникация“
се състои от 5 членове. Комисията:
1. предлага на ВСС проект на медийна
стратегия;
2. провежда информационната политика
на ВСС;
3. осигу рява координацията и взаимодействието с органите на съдебната власт,
институциите, неправителствените организации и професионалните организации на
магистратите;
4. анализира ефективността на медийната
стратегия на ВСС и изготвя периодични отчети за членовете на ВСС;
5. одобрява експертни становища при участие в работни групи и срещи по международни и междуведомствени проекти, свързани с
връзките с обществеността.
Чл. 26. Комисията по правни въпроси се
състои от 5 членове. Комисията:
1. изготвя становища по проекти на закони и на нормативни актове на Министерския съвет и на други централни органи на
изпълнителната власт, които се отнасят до
съдебната система;
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2. изготвя проект на доклад за дейността
на ВСС и на Инспектората към ВСС, както
и становища по внесените от Върховния касационен съд, от Върховния административен
съд и от главния прокурор доклади;
3. изготвя становища по дела пред Конституционния съд, по които ВСС е страна;
4. изготвя становища по съдебни производства със значим обществен интерес, в които
участва ВСС;
5. обобщава постъпили становища на съдиите, прокурорите и следователите, както и
на съдебните служители, при обсъждане на
проекти на нормативни актове.
Чл. 27. Комисия „Международна дейност“
се състои от 5 членове. Комисията:
1. координира работата на ВСС по изпълнение на мерките по механизма за проверка
и сътрудничество;
2. координира изпълнението на дейностите
от компетентност на ВСС по Стратегията за
реформа на съдебната система и програмата
за нейното изпълнение и касаещо международното сътрудничество;
3. приема и предлага на ВСС за утвърждаване становища по докладите относно
съдебната система, изготвени от институциите на Европейския съюз, Световната банка,
неправителствени организации и др.;
4. участва със свои представители в междуведомствени срещи и други текущи инициативи
в областта на международното сътрудничество;
5. утвърждава проектните предложения и
координира разработването и изпълнението
на международните проекти, свързани с ВСС
и съдебната власт, включително по програма
ФАР на Европейския съюз;
6. утвърждава информацията в електронния регистър на международните проекти и
програми в областта на съдебната система;
7. участва в изготвянето и сключването на
двустранни споразумения за сътрудничество
между ВСС на Република България и съдебните органи на други страни;
8. участва със свои представители в работата и инициативите на Европейската мрежа
на съдебните съвети, както и в дейността на
други международни организации, на които
България е член след приемането є в Европейския съюз;
9. утвърждава програмите за организация
при посещенията на чуждестранни делегации
и гости;
10. осъществява координация с другите
държавни институции в областта на международното сътрудничество и връзки.
Чл. 28. Комисия „Професионална квалификация, информационни технологии и статистика“ се състои от 7 членове. Комисията:
1. разработва проекти за решения на ВСС,
които законът изисква с оглед реализирането
на електронно правосъдие;

ВЕСТНИК

С Т Р. 7 1

2. определя задължителни квалификационни
курсове в случаите на повишаване в длъжност
на съдии, прокурори и следователи и назначаване на административни ръководители;
3. определя специализации на съдии, прокурори и следователи;
4. организира научното разработване на
въпроси, свързани с дейността на ВСС;
5. организира подготовката и провеждането
на научно-практически прояви по отделни
проблеми на работата на ВСС;
6. обсъжда актуални проблемни въпроси
от дейността на Националния институт на
правосъдието, свързани с усъвършенстване
дидактиката на учебния процес и прилагане на съвременните модерни технологии в
обучението;
7. съдейства за координирането на научните
и приложните изследвания на юридическите
факултети в страната по проблемите на организацията и функционирането на съдебната
власт;
8. способства за запознаване с чуждестранните научни постижения с оглед използването
им за приемане достиженията на правото на
Европейския съюз от органите на съдебната
власт;
9. подпомага ВСС за изпълнението на
Информационната стратегия на правораздавателните органи, включително за реализирането на информационните системи (ЕИСПП)
и др. и електронната връзка с органите на
съдебната власт, както и неправителствените
организации и други субекти на гражданското
общество;
10. поддържа делови контакти със сродните звена (комисии и съвети) към висшите
съдебни съвети в други държави;
11. изготвя и предлага за утвърждаване
от ВСС статистически форми и методически
указания за попълването им, съгласувано с
Комисията по анализ и отчитане степента на
натовареност на органите на съдебната власт;
12. събира и обработва статистическата
информация.
Чл. 29. Комисия „Съдебна администрация“
се състои от 5 членове. Комисията:
1. изготвя методически указания за работата на съдебната администрация;
2. организира разработването на програми
за повишаване квалификацията на съдебните
служители;
3. определя броя на съдебните служители
в органите на съдебната власт съобразно
утвърдени критерии по предложения на съответните административни ръководители и
в рамките на утвърдения бюджет;
4. провежда конкурс за главен секретар
на ВСС;
5. изготвя и предлага на ВСС типови
характеристики по длъжности за съдебните
служители в органите на съдебната власт.
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Чл. 30. Комисията по предотвратяване
и установяване на конфликт на интереси и
взаимодействие с Инспектората към Висшия съдебен съвет се състои от 5 членове.
Комисията:
1. приема и обработва декларациите по
чл. 12 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (ЗПУКИ),
подавани от лицата, заемащи публични длъжности в съдебната система;
2. обявява на интернет страницата на ВСС
декларациите по чл. 12 ЗПУКИ при спазване на изискванията на Закона за защита на
личните данни (ЗЗЛД);
3. изготвя и поддържа регистър на декларациите по чл. 12 ЗПУКИ;
4. осъществява контрол за изпълнение на
задълженията на магистратите по чл. 12 – 16
ЗПУКИ;
5. при наличие на данни, че административен ръководител на орган на съдебната власт,
съдия, прокурор или следовател е нарушил
разпоредба на ЗПУКИ, изпраща сигнал до
Комисията за предотвратяване и установяване
на конфликт на интереси заедно със заверени
копия от документите, относими към сигнала;
6. осъществява взаимодействие с Инспектората към Висшия съдебен съвет и органите
на съдебната власт във връзка с въпроси от
компетентността на комисията;
7. разглеж да а к т ове с резул тат и т е о т
планови, тематични и контролни проверки,
извършени от Инспектората към Висшия
съдебен съвет;
8. изготвя анализи на обобщените резултати
от извършените проверки, дадените препоръки от Инспектората към ВСС и тяхното
изпълнение;
9. анализира положителните и негативните
констатации за работата на съдебните органи;
10. дава препоръки, предложения за мерки
и последващи действия по анализираните
констатации;
11. координира и контролира изпълнението
на дадените препоръки;
12. възлага извършване на проверки от
административните ръководители на органите
на съдебната власт;
13. изготвя ежегодно отчет за дейността си.
Раздел II
Заседания на Висшия съдебен съвет
Чл. 31. (1) Висшият съдебен съвет приема
своите актове на заседания.
(2) Заседанията на ВСС са публични, с
изключение на заседанията по чл. 33, ал. 4,
пр. 2 ЗСВ.
(3) Заседанията на ВСС се провеждат наймалко един път седмично в сградата на ВСС.
(4) По решение на ВСС заседанията могат
да се провеждат и в друго населено място или
в друга сграда.
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Чл. 32. (1) Заседанията на ВСС се свикват
от председателстващия, а когато той отсъства – от представляващия ВСС.
(2) Членовете на ВСС се уведомяват за
датата и часа на провеждане на заседанието,
за проекта на дневен ред, като материалите за
заседанието им се предоставят най-малко три
дни преди него и в същия срок дневният ред
се публикува на интернет страницата на ВСС.
(3) Заседания на ВСС може да се насрочват и чрез уведомяване на членовете му на
предходното заседание.
Чл. 33. (1) Заседание на ВСС се провежда, ако присъстват повече от половината от
членовете му.
(2) Министърът на правосъдието организира и ръководи провеждането на заседанията
на ВСС.
(3) Когато министърът на правосъдието
отсъства, заседанията се председателстват
от представляващия ВСС, а когато и той
отсъства – от член на ВСС по старшинство.
(4) В случаите по ал. 3 министърът на
правосъдието предварително уведомява заместващия го, за да организира провеждането
на заседанието. В тези случаи на заседанието
може да присъства определен от министъра
заместник-министър.
Чл. 34. (1) Висшият съдебен съвет провежда
редовни заседания по предложен от председателстващия ВСС дневен ред.
(2) Проектът на дневен ред за заседанията
се изготвя от главния секретар.
Чл. 35. (1) Въпроси за разглеждане в заседание на ВСС могат да се внасят от неговите
членове.
(2) Органите на съдебната власт и министърът на правосъдието внасят въпроси
за разглеждане съобразно правомощията си.
(3) Главният секретар може да внася въпроси, които са от неговата компетентност.
Чл. 36. (1) Висшият съдебен съвет разглежда материали, внесени в администрацията
на ВСС.
(2) Комисиите към ВСС и главният секретар
носят отговорност за изготвените и внесени
в заседание материали.
(3) Координацията по подготовката на
материалите за разглеждане на заседание на
ВСС се осъществява от главния секретар.
Чл. 37. (1) В началото на заседанието председателстващият ВСС предлага дневния ред,
който се приема от ВСС.
(2) Доп ъ л н и т ел н и въп роси могат да
бъдат включени в приетия дневен ред само
по решение на ВСС, прието с мнозинство
повече от половината от присъстващите с
явно гласуване, след мотивирано предложение на вносителя.
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Чл. 38. (1) На заседанията на ВСС при
обсъждане и гласуване на решенията присъстват главният секретар и стенограф, а в
случаите по чл. 32, ал. 4 ЗСВ – и определен
от министъра заместник-министър.
(2) Главният инспектор на Инспектората
към ВСС участва в заседанията на ВСС, но
не участва в гласуването.
(3) По решение на ВСС на заседанията
могат да се изслушват и лица, които имат
отношение към разглеждания въпрос.
(4) Поканените да присъстват на заседанието могат да участват в дискусията и да
представят справки по обсъжданите проблеми.
Те се вписват в протокола от заседанието.
Чл. 39. (1) Решенията на ВСС се приемат
с мнозинство повече от половината от присъстващите, с явно гласуване, освен когато
Конституцията или Законът за съдебната
власт изисква друго.
(2) Решенията, приети на закрито заседание,
се обявяват публично.
Чл. 40. (1) Член на ВСС няма право да
участва в гласуването на решение, което се
отнася лично до него или до негов съпруг
или роднина по права линия, по съребрена
линия до четвърта степен и по сватовство до
трета степен или ако са налице други обстоятелства, които пораждат съмнение в неговата
безпристрастност.
(2) В случаите по чл. 35, ал. 1 ЗСВ член
на ВСС е длъжен да се отстранява сам при
гласуване на решението не по-късно от 24 часа
преди провеждането на съответното заседание, като обявява обстоятелствата, наложили
отстраняването. Ако по уважителни причини
не се е запознал с дневния ред за заседанието,
членът на ВСС се отстранява по решение на
съвета, като се обявят обстоятелствата, наложили отстраняването.
(3) Когато в дневния ред на заседанието на
ВСС са включени допълнителни точки и ако
са налице обстоятелствата по ал. 1 и 2, съветът
отлага разглеждането на съответната точка.
Раздел III
Оформяне на актовете на Висшия съдебен
съвет
Чл. 41. (1) При провеждане на заседанията
на ВСС се използва аудиозаписваща техника
и се изготвят пълен и кратък стенографски
протокол, които се публикуват на страницата
на ВСС.
(2) Пълният стенографски протокол се
изготвя в срок до пет работни дни след
приключване на заседанието. Протоколът се
подписва от председателстващия ВСС, който
отговаря за достоверността му.
(3) След приключване на заседанието в
срок най-късно до края на следващия работен
ден се изготвя кратък протокол, в който се
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отразяват всички приети решения. Краткият
протокол се съгласува с главния секретар
след подпис от стенографа/ите.
(4) Поправки на очевидни фактически грешки в пълния и краткия протокол се правят
само с решение на ВСС.
(5) Пълният стенографски протокол, както
и записаните аудионосители се съхраняват от
главния секретар и се ползват само в сградата
на ВСС. Сроковете за съхранение се определят
с Вътрешните правила за документооборота.
Чл. 42. Приетите решения се съобщават на
заинтересованите лица от администрацията
на ВСС до 3 дни след приемането им, освен
ако ВСС е определил друг срок или със закон
е определен друг ред за уведомяване.
Чл. 43. (1) Актовете на ВСС се подписват
от председателстващия или представляващия
и се подпечатват с печата на ВСС.
(2) Печатът се полага от главния секретар
или от определено от него лице от администрацията на ВСС.
(3) Преписи от приетите решения на ВСС се
предоставят по искане на трети заинтересовани
лица след разрешение на главния секретар.
Чл. 44. След влизане в сила на решението
за назначаване, повишаване, понижаване и
преместване на съдия, прокурор и следовател
ВСС уведомява лицето, което в едномесечен
срок встъпва в длъжност.
Раздел IV
Права и задължения на членовете на Висшия
съдебен съвет
Чл. 45. (1) Членовете на ВСС, с изключение
на тези, които упражняват научна и преподавателска дейност, преустановяват изпълнението на заеманата до избора им длъжност за
времето на мандата им във ВСС.
(2) Времето, през което членовете на ВСС
изпълняват своите функции, се зачита за стаж
по чл. 164, ал. 1 – 7 ЗСВ.
(3) Членовете на ВСС се командироват по
реда на чл. 8, ал. 4 от Наредбата за командировките в страната, приета с ПМС № 72 от
1986 г. (обн., ДВ, бр. 11 от 1987 г.; изм., бр. 21
от 1991 г., бр. 2 от 1994 г., бр. 62 от 1995 г.,
бр. 34 от 1997 г., бр. 40 от 1999 г., бр. 2 от
2008 г. и бр. 2 от 2011 г.).
(4) Членовете на ВСС ползват материалната
база на органите на съдебната власт.
Чл. 46. Изборен член на ВСС спазва критериите за несъвместимост, установени в
чл. 18 ЗСВ.
Чл. 47. (1) Член на ВСС е длъжен да присъства на заседанията на ВСС и на комисиите,
в които е избран.
(2) Член на ВСС може да участва в не
повече от четири постоянни комисии.
(3) Всеки член на ВСС може да участва в
постоянна комисия, на която не е член, без
право да гласува.
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Г л а в а
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ВЪТРЕШЕН ОДИТ
Раздел I
Общи положения
Чл. 48. (1) Към Висшия съдебен съвет е
създадена дирекция „Вътрешен одит“, която
подпомага съдебната власт за постигане на
целите є, като идентифицира и оценява рисковете и оценява адекватността и ефективността на системите за финансово управление
и контрол (вътрешния контрол).
(2) Дирекция „Вътрешен одит“ е на пряко
подчинение на ВСС и осъществява дейността
по вътрешен одит в съответствие със Закона за
вътрешния одит в публичния сектор (ЗВОПС).
(3) Дирекцията осъществява вътрешния
одит на всички структури, програми, дейности
и процеси във ВСС, Инспектората към ВСС,
органите на съдебна власт и Националния
инст и т у т по правосъдие – разпореди тели
с бюджетни кредити от по-ниска степен, в
съответствие с чл. 13 ЗВОПС.
(4) Вътрешният одит се осъществява чрез
изпълнение на конкретни одитни ангажименти за даване на увереност или консултиране.
(5) Директорът на дирекцията за вътрешен
одит докладва за резултатите от извършените
одитни ангажименти и за цялостната дейност
на дирекцията на ВСС чрез съответната компетентна комисия в зависимост от съдържанието на резултатите.
Раздел II
Състав, функции и организация на работата
на дирекция „Вътрешен одит“ във Висшия
съдебен съвет
Чл. 49. Дейността на дирекцията се осъщес т вя ва о т р ъковод и т ел на вът реш н и я
одит – директор, и вътрешни одитори – държавен, главен, старши и младши.
Чл. 50. При осъществяване на дейността по
вътрешен одит ръководителят на вътрешния
одит и вътрешните одитори:
1. планират, извършват и докладват дейността по вътрешен одит в съответствие с
изискванията на Закона за вътрешния одит в
публичния сектор, стандартите за вътрешен
одит в публичния сектор, Етичния кодекс на
вътрешните одитори, статута на дирекция
„Вътрешен одит“ и правилата за организация
на дейността на дирекция „Вътрешен одит“,
утвърдени от ВСС с решение;
2. изготвят на базата на оценка на риска
тригодишен стратегически план и годишен
план за дейността си, които се утвърждават
от ВСС;
3. изготвят одитен план за всеки одитен
ангажимент, който съдържа обхват, цели,
времетраене и разпределение на ресурсите за
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изпълнение на ангажимента, одитния подход
и техники, вида и обема на проверките;
4. предоставят на ВСС и административните ръководители на органите на съдебната
власт независима и обективна оценка за
състоянието на процес, система или друг
обект на одита;
5. проверяват и оценяват съответствието
на дейността със законите, подзаконовите
нормативни актове, вътрешните актове и
договорите; надеждността и всеобхватността
на финансовата и оперативната информация;
създадената организация по опазване на активите и информацията, ефективността, ефикасността и икономичността на дейностите;
изпълнението на задачите, договорите, поетите ангажименти и постигането на целите;
6. консултират ВСС и административните
ръководители на органите на съдебната власт
по тяхно искане, като дават съвети, мнение,
обучение и др. с цел да се подобрят процесите на управление на риска и контрола, без
да поемат управленска отговорност за това;
7. ръководителят на одитния екип и вътрешните одитори обсъждат с административните
ръководители на органите на съдебната власт,
чиято дейност е одитирана, резултатите от
всеки извършен одитен ангажимент и изготвят
одитен доклад;
8. ръководителят на вътрешния одит и
вътрешните одитори дават препоръки в одитните доклади за подобряване на дейността на
одитираните обекти, адекватността и ефективността на системите за финансово управление и контрол и извършват проверки за
проследяване изпълнението на препоръките;
9. изготвят и предоставят на ВСС годишен
доклад за дейността по вътрешен одит в съответствие с чл. 40, ал. 5 ЗВОПС, който се
включва в доклада по чл. 20, ал. 3 от Закона
за финансовото управление и контрол в публичния сектор;
10. повишават професионалната си квалификация и осъществяват контакти с другите
звена за вътрешен одит от организациите
от публичния сектор с цел обмяна на добри
практики.
Раздел III
Статут на вътрешните одитори
Чл. 51. (1) Ръководителят на вътрешния
одит и вътрешните одитори са съдебни служители и се назначават и освобождават от
длъжност от ВСС. Те трябва да отговарят на
изискванията на ЗВОПС.
(2) При осъществяване на дейността по
вътрешен одит в системата на съдебната
власт ръководителят на вътрешния одит и
вътрешните одитори имат правата и спазват
задълженията, предвидени в глава трета,
раздел II ЗВОПС.
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(3) Ръководител ят на вът решни я одит
осъществява административното ръководство
на вътрешните одитори за изпълнение на
одитните ангажименти и цялостната дейност
на дирекцията.
Чл. 52. Назначаването, атестирането и
повишаването в ранг на ръководителя на
вътрешния одит и вътрешните одитори се
извършват съгласно утвърдените от ВСС вътрешни правила за провеждане на конкурси
за назначаване, атестиране и повишаване
в ранг на вътрешните одитори в дирекция
„Вътрешен одит“ във ВСС.
Чл. 53. Командироването на ръководителя
на вътрешния одит и вътрешните одитори и
ползването от тях на платен или неплатен
отпуск се разрешава от представляващия ВСС.
Чл. 54. (1) Ръководителят на вътрешния одит
и вътрешните одитори осъществяват своята
дейност и в съответствие със ЗСВ, Кодекса
на труда и нормативните актове, свързани
с тях, въз основа на длъжностни характеристики, утвърдени от ВСС. Те са длъжни
да изпълняват служебните си задължения и
индивидуални отговорности безпристрастно,
точно и компетентно съобразно длъжностната
им характеристика.
(2) Функционалната характеристика, длъжностното разписание и типовите характеристики на ръководителя и вътрешните одитори
са неразделна част от този правилник.
(3) При служебна необходимост вътрешните
одитори са длъжни да изпълняват служебните
си задължения извън работно време.
Г л а в а

п е т а

АДМИНИСТРАЦИЯ НА ВИСШИЯ
СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Раздел I
Общи положения
Чл. 55. (1) При осъществяването на своята
дейност администрацията на ВСС се ръководи
от принципите на законност, безпристрастност,
компетентност, отговорност, ефективност,
публичност и прозрачност и спазване на професионалната етика на съдебните служители.
(2) Администрацията на ВСС се ръководи
от главен секретар.
(3) При осъществяване на своите функции
администрацията на ВСС взаимодейства с
органите на съдебната власт и с други държавни и общински институции, невключени
в съдебната система, и юридически лица с
нестопанска цел.
Раздел II
Главен секретар
Чл. 56. (1) За главен секретар на ВСС
може да се назначи лице, което отговаря на
изискването по чл. 164, ал. 2 ЗСВ.
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(2) Главният секретар се назначава с решение на ВСС след провеждане на конкурс от
комисия „Съдебна администрация“ при ВСС.
(3) Главният секретар осъществява административното ръководство на администрацията
за изпълнение актовете на ВСС.
(4) Главният секретар ръководи, координира
и контролира функционирането на администрацията, като:
1. назначава, освобождава и командирова
в страната и в чужбина служителите в администрацията на ВСС;
2. организира и провеж да конку рсите,
атестирането и повишаването в ранг на съдебните служители от администрацията на
ВСС съгласно Вътрешни правила, утвърдени
от него;
3. осъществява методическо ръководство
и контрол по отношение на съдебните администратори;
4. организира подготовката на заседанията
на ВСС;
5. предлага на председателстващия проекта
на дневен ред за заседанията на ВСС;
6. осъществява непосредствен контрол
върху дейността на сектор „Стенографи“ по
изготвянето на пълния и краткия стенографски
протокол от заседанията на ВСС;
7. съхранява протоколите и стенограмите
от заседанията на ВСС;
8. организира изпълнението на решенията
на ВСС;
9. участва в заседанията на ВСС и представя становища по въпроси от дневния ред
от неговата компетентност;
10. изисква от органите на съдебната власт,
от централните и териториалните органи на
изпълнителната власт, органите на местното
самоуправление, както и от други органи и
организации, информация и материали, необходими за осъществяване правомощията на ВСС;
11. може да участва в заседанията на постоянните комисии при ВСС без право да
гласува;
12. участва в срещи и комисии с представители на други органи или организации по
тяхна покана или по възлагане от ВСС;
13. осъществява контакти с представители
на органите на съдебната власт, законодателната власт, централните и териториалните
органи на изпълнителната власт и органите на
местното самоуправление, на международни
органи и организации, както и с граждани;
14. контролира разходите на администрацията на ВСС;
15. отговаря за създаването на условия за
нормална и ефективна работа на членовете
на ВСС и на администрацията;
16. контролира и отговаря за работата
с документите, за тяхното съхраняване и
архивиране и за опазването на служебната
информация;
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17. определя реда за документооборота,
деловодната и архивната дейност в администрацията;
18. организира и отговаря за поддържането
на интернет страницата;
19. организира и контролира дейностите по
поддържане на складовото стопанство, осигуряване хигиената на сградата и техническата
поддръжка на инсталациите и съоръженията
в сградния фонд;
20. изпълнява и други функции, възложени
му от ВСС и/или представляващия Висшия
съдебен съвет;
21. поощрява съдебните служители от администрацията на ВСС с отличие или награда
за проявени висок професионализъм, образцово изпълнение на служебните задължения
и високи нравствени качества;
22. организира обучението на съдебните
служители и повишаването на тяхната квалификация.
(5) Главният секретар в изпълнение на
правомощията си издава разпореждания и
заповеди, които са задължителни за съдебните
служители от администрацията на ВСС.
(6) Главни ят секретар у твърж дава със
заповед поименно щатно разписание на администрацията на ВСС.
(7) Главният секретар при отсъствие може
да делегира свои правомощия на съдебен
служител от администрацията и да определя
неговите функции със заповед.
Раздел III
Фу нк ции и организация на работата на
администрацията на Висшия съдебен съвет
Чл. 57. (1) Съдебните служители, които
подпомагат осъществяването на дейността
на ВСС по чл. 30, ал. 1 ЗСВ, се структурират
в администрация, организирани в дирекции,
както следва:
1. дирекция „Правна“;
2. дирекция „Финанси и бюджет“;
3. дирекция „Съдебни кадри, конкурси на
магистрати и съдебна статистика“;
4. дирекция „Информационни системи“;
5. дирекция „Организационно-административна дейност“;
6. дирекция „Публична комуникация и
протокол“;
7. дирекция „Международна дейност“.
(2) Дирекциите осъществяват функциите
си чрез отдели и/или сектори.
(3) В администрацията на Висшия съдебен
съвет могат да се създават и други структурни звена.
Чл. 58. (1) Дирекциите се ръководят от
директор, който организира, координира и
контролира изпълнението на възложените
им функции и своевременно док ладва за
осъществяването им.
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(2) Директорите на дирекции разпределят
задачите по отдели и сектори по естество и
специфика, като предлагат на главния секретар мерки за подобряване организацията на
работа в дирекцията.
(3) Директорите на дирекции своевременно
информират главния секретар за възникнали
проблеми във връзка с осъществяването на
функциите им.
Чл. 59. (1) Отделите се ръководят от началник на отдел, който организира, координира и
контролира работата на съдебните служители
в съответния отдел и своевременното изпълнение на възложените им задачи.
(2) Началникът на отдел разпределя задачите в ресорните сектори по естество и специфика, като предлага на главния секретар и на
директора на дирекция мерки за подобряване
организацията на работа в отдела.
(3) Началниците на отдели своевременно
информират главния секретар и директора на
дирекция за възникнали проблеми във връзка
с изпълнението на възложените им задачи.
Чл. 60. (1) Секторите се ръководят от началник на сектор, който организира, координира и
контролира работата на съдебните служители
в сектора и своевременното изпълнение на
възложените им задачи.
(2) Началникът на сектор разпределя задачите между съдебните служители в сектора,
като предлага на директора на дирекция и на
началника на отдела мерки за подобряване
организацията на работа в сектора.
(3) Началниците на сектори своевременно
информират директора на дирекция и началника на отдел за възникнали проблеми
във връзка с изпълнението на възложените
им задачи.
Чл. 61. Дирекция „Правна“ осъществява
следните функции:
1. във връзка с нормативната дейност:
а) участва в подготовката на проекти на
нормативни актове по прилагането на ЗСВ;
б) участва в изготвянето на становищата
на ВСС по нормативни актове, които се отнасят до съдебната система и са внесени за
утвърждаване или съгласуване от ВСС;
в) изготвя предложения и становища по
принципни въпроси и решения, методически
указания и стратегии за съдебната система;
г) изготвя анализи, становища, доклади
и проекторешения по възложени от ВСС
въпроси, свързани с упражняване на правомощията му;
д) организира поддържането и обобщаването на правната информация в администрацията на ВСС;
е) подпомага ВСС при събиране и анализиране на дисциплинарната практика и
предоставя информация за водения регистър
на дисциплинарните производства;
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2. във връзка с процесуалното представителство на ВСС:
а) изготвя искови молби, жалби, възражения
и писмени бележки по съдебни производства,
в които ВСС е страна, и участва в тях по
пълномощие на съвета;
б) изготвя жалби, възражения и становища до административни органи и участва в
административни производства пред тях по
пълномощие на ВСС;
в) по искане на Министерството на правосъдието изготвя становища по жалби на
граждани, разглеждани от Европейския съд по
правата на човека срещу Република България;
г) изготвя проекти на становища до Конституционния съд по дела, по които ВСС е
конституиран;
д) изготвя проекти на становища по обсъждани въпроси от пленумите на Върховния
касационен съд и Върховния административен
съд, свързани с организацията на съдебната
власт;
3. във връзка с юридическото осигуряване
дейността на комисиите при ВСС:
а) осигурява експертно участие в постоянните комисии на ВСС;
б) подпомага дейностите по разглеждането
на сигнали на граждани и държавни органи за
наличие на прояви на корупция, нарушаване
Правилата за професионална етика в органите на съдебната власт или по движението
на съдебните, прокурорските и следствените
дела, както и изготвя проекти на отговори;
в) осъществява дейности по изпълнение на
приетите стратегии за борба с корупцията и
плана за действие с тях;
г) организира подготовката на проекти
на споразумения за взаимодействие и обмен
на информация с държавни и обществени
структури в областта на противодействието
на корупцията;
д) изготвя становища и проекти на документи за условията и реда за провеждане на
конкурсите за служители в администрацията
на ВСС;
е) осигурява правно обслужване на дейности
те, свързани с внедряването и развитието на
информационните технологии в органите на
съдебната власт и администрацията на ВСС;
ж) подготвя проекти на анализи на обобщените резултати от извършените от Инспектората към ВСС планови, тематични и
контролни проверки, дадените от него препоръки и тяхното изпълнение;
з) изготвя правни становища и документации по процедури и дейности на ВСС и/
или на другите структурни звена в администрацията на ВСС;
и) осъществява методическа помощ и
координация по отношение на правното обслужване на дейностите в другите дирекции
на администрацията на ВСС;
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й) изготвя и съгласува за законосъобразност
проекти на договори, като при несъгласие
представя мотивирано становище;
к) води и поддържа Регистър на договорите,
сключени от ВСС;
л) организира и контролира процеса по
планиране и организация на провеждането
на процедурите за възлагане на обществени
поръчки, по които ВСС е възложител;
м) в зависимост от сложността и обема на
обществената поръчка предлага на главния
секретар на ВСС назначаване на работни групи
за изготвяне на документацията за участие
в процедурата, включително техническо задание, критерии за допустимост, методика,
показатели за оценка и специфични технически изисквания;
н) окомплектува досиета на проведените от ВСС обществени поръчки, осигурява
тяхното архивиране и поддържа Регистър
за проведените процедури през съответната
календарна година.
Чл. 62. Дирекция „Международна дейност“
осъществява дейността си, както следва:
1. участва организационно в изпълнението на ангажиментите на съдебната власт по
Общата позиция на страните – членки на
Европейския съюз, по сътрудничеството в
областта на правосъдието;
2. изготвя предложения за приемане, изменение и допълнение на актовете от компетентността на ВСС по международни проекти,
отнасящи се до съдебната власт;
3. организира изработването и обобщава,
по възлагане от ВСС, становища по доклади,
отнасящи се до съдебната власт, изготвени от
институциите на Европейския съюз, междуправителствени организации, местни и чуждестранни юридически лица с нестопанска цел;
4. проучва и анализира актовете на европейските институции и своевременно информира
ВСС за инициативите, които се отнасят към
съдебната система;
5. подготвя информация и участва по възлагане от ВСС в дейността на междуведомствени работни групи по въпроси, свързани
с международното сътрудничество в областта
на съдебната система;
6. осъществява взаимодействие със структурите на съдебната власт и на държавната
администрация, на централните и териториалните органи на изпълнителната власт, местни и
чуждестранни юридически лица с нестопанска
цел и международни институции по въпроси,
свързани с международното сътрудничество
в областта на съдебната система;
7. организира и координира дейности, свързани с членството на ВСС и представители
на съдебната власт в Европейската мрежа
на съдебните съвети, Регулаторните съдебни
органи на Балканския регион, Европейската
съдебна мрежа по граждански и търговски
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дела, Съвета за регионално сътрудничество,
Консултативния съвет на европейските съдии
и други международни организации;
8. при възлагане от комисиите на ВСС, за
нуждите на дейността им, отправя запитвания
до ЕМСС, превежда и обобщава получените
отговори;
9. осъществява кому никаци я с чу ж дестранни съдебни съвети, изготвя отговори
и разпределя по компетентност запитвания,
свързани с устройството и функционирането
на съдебната власт в Република България;
10. поддържа и актуализира информацията,
свързана с международната дейност на ВСС,
на интернет страницата на ВСС;
11. извършва превод, поддържа и актуализира информацията на английската версия на
интернет страницата на ВСС;
12. координира техническата помощ от
европейските и международните институции,
директно насочена към ВСС и органите на
съдебната власт;
13. изготвя, поддържа и актуализира регистър за състоянието на международните
програми и проекти в сектор „Правосъдие“;
изработва и актуализира правилата за актуализация на регистъра;
14. подпомага разработването и изпълнението на програми и проекти за международно
сътрудничество във връзка с нуждите на ВСС,
съдебната система и съдебната администрация;
15. води международната кореспонденция
на ВСС и извършва писмени преводи за нуждите на членовете на ВСС, администрацията
на ВСС и органите на съдебната власт;
16. организира и координира посещенията
на представители на сходни на ВСС институции и партньорски организации и подготвя
проекти на програмите за пребиваването на
чуждестранни делегации и гости;
17. организира командировките в чужбина
на членовете на ВСС, магистрати, съдебни
служители и експерти, командировани с решение на ВСС;
18. изготвя, поддържа и актуализира информация за нуждите на ВСС за командированите в чужбина лица от органите на
съдебната власт;
19. извършва превод на документи, свързани
с участието на представители на съдебната
власт в международни срещи;
20. организира и координира с Министерството на външните работи и Постоянното
представителство на Република България към
ЕС командироването на представители на
съдебната власт като национални експерти
в структурите на ЕС и чуждестранни мисии.
Чл. 63. Дирекция „Финанси и бюджет“
осъществява функции по изготвяне на проекта
на бюджета на съдебната власт и организира
изпълнението на бюджета, като:
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1. във връзка с бюджетното финансиране:
a) изготвя бюджетните сметки за разходите на второстепенните разпоредители с
бюджетни кредити в рамките на утвърдения
от Народното събрание бюджет на съдебната власт по елементи на ЕБК и предлага за
утвърждаване от ВСС;
б) организира текущото финансиране на
второстепенните разпоредители по бюджета
на съдебната власт съгласно утвърдените бюджетни сметки чрез системата за електронни
разплащания „СЕБРА“, като: ежедневно обработва инициираните платежни нареждания;
контролира извършването на разходите на
органите на съдебната власт в рамките на
утвърдените им бюджетни сметки; поддържа
ежедневен регистър за усвоените чрез СЕБРА
средства по параграфи на ЕБК;
в) подготвя предложения за извършване на
корекции по бюджета и бюджетните сметки
на второстепенните разпоредители по искания
от органите на съдебната власт или служебни
след експертен анализ;
г) извършва корек ции по бюд жетните
сметки на второстепенните разпоредители с
бюджетни кредити след утвърждаването им
от ВСС и своевременно изпраща актуализираните бюджетни сметки на органите на
съдебната власт;
д) изготвя месечното разпределение на
бюд жета на съдебната власт и извършва
актуализацията му съгласно утвърдените от
ВСС корекции;
e) ежемесечно изпраща заявки за субсидия
и лимит за разходи на съдебната власт за
утвърждаване от МФ съгласно ЗДБРБ;
ж) под д ържа рег ис т ър за ежемесеч но
контролиране на изпълнението на бюджета
на органите на съдебната власт по основни
параграфи и подпараграфи на ЕБК;
з) поддържа регистър за разпределението
на допълнително отпуснатите средства по
бюджета на съдебната власт по източници;
и) под държа елек т ронна картотека за
състоянието на ползвания сграден фонд и
отоплителните системи на органите на съдебната власт;
й) анализира извършените разходи по критерии, зададени от ръководството на ВСС;
к) събира и съхранява постъпилата документация от органите на съдебната власт във
връзка с дължими обезщетения на магистрати
и съдебни служители;
л) събира и съхранява постъпилата документация от органите на съдебната власт във
връзка с изплащане на дължими обезщетения
по ЗОДОВ;
м) изготвя становища относно исканията на
органите на съдебната власт за извършване на
текущи ремонти и контролира спазването на
утвърдените по съответния ред за конкретния
обект решения;
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н) организира контрола по съставените и
подписани първични документи – актове за
извършени ремонтни работи, констативни
актове и протоколи за обекти, предоставени
за стопанисване на ВСС;
2. във връзка с финансовите разчети и
анализи:
а) разработва дългосрочни и средносрочни
прогнози за бюджета на съдебната власт;
б) съставя проект на бюджет на съдебната
власт за съответната календарна година на
основата на приетата прогноза;
в) обосновава и методически защитава
проекта на бюджет на съдебната власт;
г) дава методически указания по изготвянето на бюджета на съдебната власт; изготвя анализи и доклади по становищата на
компетентните държавни органи, свързани с
бюджета на съдебната власт;
д) разпределя утвърдения от Народното
събрание бюджет на съдебната власт за съответната календарна година по органи на
съдебната власт (в т.ч. обобщени бюджетни
сметки на съдилищата) по елементи на Единната бюджетна класификация;
е) изготвя ежемесечна информация за изпълнението на бюджета на съдебната власт
за предходни периоди и информира Висшия
съдебен съвет;
ж) създава и поддържа масиви с финансова и
статистическа информация, свързана с бюджета на съдебната власт и неговото изпълнение;
з) поддържа масив за разпределение на
допълнителните средства по бюд жета на
съдебната власт;
и) актуализира бюджета на съдебната власт;
й) ежемесечно консолидира и анализира
данни за средствата за работна заплата на
органите на съдебната власт;
к) осъществява предварителен контрол при
поемане на задължения и извършване на разход
съгласно вътрешните правила и процедури за
осъществяване на предварителен контрол в
администрацията на ВСС;
3. във връзка със счетоводството и методологията:
а) разработва дългосрочни, средносрочни
и годишни прогнози за бюджета на ВСС и
неговата администрация;
б) разпределя по параграфите на Единната
бюджетна класификация одобрения бюджет
на ВСС и неговата администрация за съответната година;
в) отчита касовото изпълнение на бюджета
на ВСС и неговата администрация;
г) анализира и контролира разходите за
издръжка на ВСС и неговата администрация
и при необходимост предлага корекция по
отделните параграфи;
д) осъществява финансово-счетоводното
обслужване на ВСС и неговата администрация
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съобразно Закона за счетоводството и други
нормативни актове;
е) организира инвентаризация на активите,
пасивите, вземанията и задълженията на ВСС
и неговата администрация;
ж) изготвя месечни, тримесечни и годишни
отчети за касово изпълнение на бюджета и
извънбюджетните сметки и фондове на ВСС
и неговата администрация;
з) изготвя т римесечните и годишните
оборотни ведомости на ВСС и неговата администрация;
и) осигурява съхраняването на счетоводните документи на администрацията на ВСС;
й) организира единна счетоводна отчетност
в системата на ВСС, изготвя единен индивидуален сметкоплан на ползваните счетоводни
сметки и подсметки;
к) изготвя обяснителна записка към тримесечните отчети и годишния финансов отчет, с
която се оповестява прилаганата счетоводна
политика в органите на съдебната власт;
л) приема и обобщава месечните, тримесечните и годишните отчети за касово изпълнение на бюджета на органите на съдебната
власт и ги представя на Министерството на
финансите и Сметната палата;
м) приема и обобщава тримесечните и
годишните оборотни ведомости на органите
на съдебната власт и ги представя на Министерството на финансите и Сметната палата;
н) поддържа счетоводни регистри по основните показатели на Единната бюджетна
класификация;
о) обработва и осчетоводява документи за
приходите и разходите по Единната сметка
и поддържа кореспонденция с Националната
агенция по приходите;
п) поддържа кореспонденция с органите на
съдебната власт относно освобождаването на
лимити, сторниране и изчистване на обороти
за плащанията, преминали през сетълмент
(СЕБРА);
р) осъществява контрол и анализ върху
финансовата и нефинансовата информация,
представена в периодичните отчети за касовото
изпълнение на бюджетните сметки и годишните финансови отчети на второстепенните
разпоредители с бюджетни кредити;
с) дава методически указания по прилагането на нормативните актове, свързани с
финансово-счетоводната дейност – изготвянето на отчетите за касовото изпълнение на
бюджета (месечни, тримесечни и годишни) и
оборотни ведомости до всички второстепенни
разпоредители с бюджетни кредити;
т) на основата на счетоводните отчети
изготвя справки, становища и предложения
за подобраване на финансовата дисциплина
и отчетност;
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у) организира изграждането и осигурява
функционирането на система за финансово
управление и контрол в органите на съдебната власт;
ф) провежда периодически семинари за
обучаване на счетоводните кадри в съдебната
система;
х) осигурява условия за вътрешен и външен
одит във ВСС;
ц) изготвя предложения, становища по
запитвания от органите на съдебната власт,
свързани с прилагането на нормативната
уредба в областта на заплащането на труда
и осигурителните отношения;
ч) оказва методическа помощ на органите
на съдебната власт по въпросите, свързани
със заплащането на труда;
ш) изготвя становища на ВСС във връзка
с въпроси и проблеми, поставени от други ведомства, контролни и финансови институции.
Чл. 64. Дирекция „Съдебни кадри, конкурси на магистрати и съдебна статистика“
осъществява дейността си, както следва:
1. във връзка с воденето и съхраняването
на кадровите дела на съдиите, прокурорите и
следователите и съдебната статистика:
а) съставя, води и съхранява кадровото
дело на всеки съдия, прокурор и следовател
в Република България на хартиен носител;
б) води и съхранява на електронен носител
кадровите дела на магистратите от органите
на съдебната власт;
в) осъществява дейността по събиране,
обобщаване и контролиране изготвянето на
щатните разписания на органите на съдебната власт;
г) периодично изготвя справки и подготвя предложения до работните комисии при
ВСС за утвърждаване на щатната численост
на органите на съдебната власт от Висшия
съдебен съвет;
д) изпраща до районните, окръж ните,
административните, военните, апелативните
съдилища, специализирания наказателен съд
и апелативния специализиран наказателен
съд, до районните, ок ръж ните, военноок ръж ни те, апелат ивни т е, военно -апелат ивната, апелативната специа лизи рана и
специализираната прокуратура, както и до
окръжните следствени отдели в окръжните
прокуратури и следствения отдел в специализираната прокуратура, актуализираните
статистическ и формул яри и методическ и
указания за попълването им;
е) събира и обработва статистическата
информация;
ж) извършва анализи на крайните резултати
след приключване на периодичната обработка
на статистическата информация;
2. във връзка с провеждането на конкурси
на магистрати:
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а) обезпечава с необходима информация
комисиите при ВСС във връзка с кадровото
състояние на съдебната система и предложенията на органите по чл. 38, ал. 3 ЗСВ;
б) организира и провеж да конк у рсите
за младши съдии и младши прокурори, за
първоначално назначаване, конкурсите за
повишаване в длъжност и за преместване на
съдия, прокурор и следовател в органите на
съдебната власт и за избор на административни ръководители;
в) организира приема и проверката на
документи на кандидатите за всички видове
конкурси;
г) подпомага дейността на конкурсните
комисии при провеждането на насрочените
писмени и устни изпити, както и при събеседването с допуснатите кандидати;
д) осигурява техническата организация
при провеждане на конкурсите за магистрати;
3. във връзка с атестирането на съдии, прокурори и следователи, на административни
ръководители и заместници на административни ръководители подпомага дейността на
съответната комисия при ВСС, както следва:
а) при атестиране за придобиване статут
на несменяемост на съдии, прокурори и следователи;
б) при периодично атестиране на заместниците на административните ръководители
и на съдиите от Върховния касационен съд и
Върховния административен съд, на заместниците на главния прокурор и на прокурорите
от Върховната касационна прокуратура и
Върховната административна прокуратура,
на директора и на следователите от Националната следствена служба;
в) при периодично атестиране на административните ръководители в органите на
съдебната власт, с изключение на председателите на Върховния касационен съд, Върховния
административен съд и главния прокурор.
Чл. 65. Дирекция „Информационни системи“ осъществява дейността си, както следва:
1. във връзка с внедряването на съвременните информационни технологии и комуникации:
а) разработва програми за внедряване на
съвременни информационни технологии и
комуникации в администрацията на ВСС и
органите на съдебната власт и организира
тяхното изпълнение;
б) разработва технически задания за внедряване на специализиран приложен софтуер
и техническо оборудване във ВСС и органите
на съдебната власт;
в) участва в разработването и прилагането
на методологии, правила и процедури в областта на информационните технологии във
ВСС и органите на съдебната власт;
г) подпомага ВСС при осъществяване на
правомощията му по реализация на стратегията за компютризация на съдебната власт;
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д) подготвя становища по представените
на ВСС проекти за изграждането на информационни технологии и комуникации;
е) разработва, прилага и контролира изпълнението на процедури за сигурност на
информационните системи с цел осигуряване
на ефективна защита на информационните
ресурси на ВСС;
2. във връзка със софтуерната и хардуерната
поддръжка и актуализацията на използваните
информационни системи:
а) координира и подпомага планирането на
осигуряването на необходимия им хардуер и
софтуер в органите на съдебната власт;
б) осигурява поддържането и използването
на техническото и програмното оборудване
в администрацията на ВСС;
в) осигурява правилното функциониране
и актуализиране на използваните от ВСС
правноинформационни системи и на интернет
страницата на ВСС;
г) поддържа информационните бази данни
и изправността на компютърната мрежа в
администрацията на ВСС;
д) осигурява функционирането на антивирусния софтуер;
e) изготвя указания и методика за работа,
обучаване и подпомагане на служителите
в администрацията на ВСС при работата с
програмни продукти;
ж) съдейства за осигуряване на сигурността
на информационните и комуникационните
системи във ВСС;
з) осигурява поддържането на компютърната техника, локалните мрежи и комуникационното оборудване във ВСС;
и) организира закупуването на нов хардуер,
въвежда в експлоатация нови устройства и ги
свързва към съществуващата мрежа на ВСС;
3. във връзка с информационното обслужване на дейностите в органите на съдебната
власт:
а) участва в изграждането и актуализирането на автоматизираните информационни
системи в органите на съдебната власт;
б) осигурява развитието и управлението на
автоматизираните информационни системи в
органите на съдебната власт;
в) осигурява оперативната съвместимост
между системите по буква „а“, използвани от
органите на съдебната власт;
г) координира дейностите по ефективното прилагане на мерките за публичност и
прозрачност във връзка с публикуването на
съдебните актове на съдилищата.
Чл. 66. Дирекция „Организационно-административна дейност“ осъществява дейността
си, както следва:
1. във връзка с административното обслужване на заседанията:
а) осигурява организационно заседанията
на ВСС и други негови дейности;
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б) съхранява актовете на ВСС и материалите към тях;
в) осигурява организационно и технически дейностите на комисиите към ВСС и на
създадените от тях подкомисии, работни и
експертни групи;
г) оформя технически приетите решения
на ВСС;
д) осигурява изготвянето и изпращането
в срок от 3 работни дни след изготвянето
на краткия стенографски протокол на препис-извлечения от решенията на ВСС на
съответните заинтересовани органи и лица;
е) координира изпълнението на задачите,
произтичащи от решенията на ВСС;
ж) осигурява обработване на постъпилите
във ВСС документи от органите на съдебната
власт, министъра на правосъдието и от други
държавни органи и организации;
з) отговаря за работата с класифицирана
информация;
и) осъществява и други специализирани
стенографски дейности;
й) изготвя и поддържа регистър на дисциплинарните дела и води кореспонденция по
движението на делата;
2. по отношение на човешките ресурси:
а) изготвя и актуализира щатното разписание и длъжностните характеристики на
служителите в администрацията;
б) подготвя актовете, свързани с възникването, изменението и прекратяването на
трудовите правоотношения;
в) води и съхранява кадровите дела на
членовете на ВСС и служителите от администрацията;
3. във връзка с деловодното обслужване:
а) организира, осъществява и контролира
движението на входящата, изходящата и вътрешната кореспонденция;
б) систематизира и съхранява документите
от текущия архив;
в) осигурява информация за получената и
изпратената кореспонденция;
г) експедира входящата и изходящата кореспонденция;
д) комплектува, съхранява, обработва и
организира използването на текущия и архивния документационен фонд на ВСС;
4. по отношение на дейностите, свързани
с транспортното обслужване и поддръжката
на автомобилите, собственост на Висшия
съдебен съвет:
а) осигуряване транспортното обслужване на членовете на Висшия съдебен съвет и
неговата администрация;
б) организиране и контрол на дейността по
експлоатация, ремонт, поддръжка и бракуване на автотранспортната техника на Висшия
съдебен съвет;
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в) осигуряване на регистрация, застраховане и годишните технически прегледи на
моторните превозни средства;
5. по отношение на материално-техническото осигуряване на Висшия съдебен съвет:
а) осигу рява техническото обслужване
и поддръжка на сградния фонд на Висшия
съдебен съвет, системите и съоръженията и
заявява текущи строително-ремонтни работи;
б) осигурява условията за снабдяването на
Висшия съдебен съвет с техника, консумативи
и обзавеждане;
в) снабдява с почистващи препарати и
осигурява санитарно-хигиенните условия в
сградата на Висшия съдебен съвет;
г) участва в годишната инвентаризация на
движими вещи.
Чл. 67. Дирекция „Публична комуникация
и протокол“ осъществява дейността си, както
следва:
1. по отношение на публичната комуникация:
а) осигурява експертното обслужване на
ВСС в областта на работата с медиите и обществените организации;
б) разработва и осъществява медийната
стратегия на ВСС;
в) осигурява провеждането на информационната политика на ВСС и координацията по
нейното реализиране;
г) осигурява прозрачност и публичност на
дейността на ВСС и на неговата администрация и организира нормативно установения
достъп до информация;
д) осъществява мониторинг на публикациите в пресата, свързани със съдебната власт,
и ги анализира;
е) оказва методическа помощ при изработване и провеждане на медийната им политика;
ж) анализира ефективността на медийната
стратегия на ВСС, изготвя периодични отчети
за членовете на ВСС;
з) организира, при необходимост, след
завършване на заседание пресконференция
(брифинг) на членовете на ВСС и информира
по разглежданите в заседанието въпроси;
и) поддържа архив на медийното отразяване
на работата на ВСС;
й) организира, обобщава, подбира и предоставя периодична информация на медиите по
въпросите от дневния ред и работата на ВСС;
к) осигурява достъп до информация на
медиите до работата на комисиите и администрацията на ВСС по ред, определен с
решение на ВСС;
л) организира, координира и подпомага
изявите на членовете на ВСС в средствата за
масово осведомяване;
м) изготвя експертни становища при участие в работни групи и срещи по международни и междуведомствени проекти, свързани с
връзките с обществеността;
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н) при необходимост посредничи между
ВСС или отделни негови членове при връзката
им с други държавни и международни институции, както и с обществени организации;
о) подпомага представляващия ВСС при
осъществяването на функциите му пред медиите и обществените организации;
п) представя пред медиите официални
изявления от името на съвета след упълномощаване;
2. по отношение на протоколната дейност
на ВСС:
а) подпомага организацията на протоколни
представяния на членовете на ВСС;
б) организира приема на граждани в администрацията на ВСС;
в) изпълнява и други протоколни дейности
по възлагане от ВСС и от главния секретар.
Раздел IV
Служители в администрацията на Висшия
съдебен съвет
Чл. 68. (1) Дейността на администрацията
на ВСС се осъществява от съдебни служители
по трудово правоотношение.
(2) Съдебните служители в администрацията на ВСС осъществяват своята дейност
в съответствие със ЗСВ, Кодекса на труда
и нормативните актове, свързани с тях, въз
основа на длъжностни характеристики, утвърдени от главния секретар.
Чл. 69. (1) Командироването и специализацията в чужбина на съдебните служители
се извършва от главния секретар.
(2) Кома н ди рова нет о на сл у ж и т ели в
страната и ползването от тях на платен или
неплатен отпуск се разрешава от главния
секретар.
Чл. 70. (1) Съдебните служители са длъжни да изпълняват служебните си задължения
безпристрастно и точно съобразно функционалната и длъжностната им характеристика.
(2) За образцово и точно изпълнение на
служебните задължения съдебните служители
имат право на отличия и награди в съответствие с правила, приети от ВСС.
(3) Съдебните служители могат да образуват
и да членуват в организации, които защитават
професионалните им интереси.
Чл. 71. (1) Допълнителни задължения могат да се възлагат на съдебните служители
временно – до четиридесет и пет работни дни
в годината при служебна необходимост.
(2) При служебна необходимост съдебните
служители са длъжни да изпълняват служебните си задължения извън работно време.
(3) При изпълнение на служебните си задължения съдебните служители се легитимират
със служебна карта с обозначени трите им
имена и длъжност.
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ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. Правилникът се приема на основание
чл. 30, ал. 4 от Закона за съдебната власт и
решение на Висшия съдебен съвет по протокол
№ 42 от 11.10.2012 г.
§ 2. Правилникът влиза в сила от датата
на приемането му с решение на ВСС.
§ 3. Правилникът за организация на дейността на Висшия съдебен съвет и неговата
администрация, приет с решение на ВСС по
протокол № 34 от 27.10.2011 г. (ДВ, бр. 88 от
2011 г.), се отменя.
Представляващ ВСС:
Соня Найденова
9960

МИНИСТЕРСТВО
НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
НАРЕДБА № Із-2205
от 26 октомври 2012 г.

за условията и реда за извършване на контрол върху дейностите с оръжия, боеприпаси,
взривни вещества и пиротехнически изделия
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С тази наредба се определят условията и редът за извършване на контрол върху
дейностите с оръжия, боеприпаси, взривни
вещества и пиротехнически изделия, посочени в чл. 1, ал. 1 от Закона за оръжията,
боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия (ЗОБВВПИ).
Чл. 2. (1) Контролът върху дейностите с
оръжия, боеприпаси, взривни вещества и
пиротехническите изделия се осъществява
от полицейските органи на Министерството
на вътрешните работи (МВР).
(2) Контролът по ал. 1 се осъществява от
полицейските органи самостоятелно или съвместно с други държавни органи, на които са
възложени определени правомощия, свързани
с дейностите с оръжия, боеприпаси, взривни
вещества и пиротехнически изделия.
Чл. 3. При осъществяване на контрол върху
дейностите с оръжия, боеприпаси, взривни
вещества и пиротехнически изделия полицейските органи имат правомощия съгласно
ЗОБВВПИ и Закона за Министерството на
вътрешните работи (ЗМВР).
Чл. 4. (1) Контролът включва проверки
за установяване дали дейностите с оръжия,
боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия се извършват при спазване изискванията на действащото законодателство
и в съответствие с издадените разрешения.
(2) Целта на извършвания контрол е да не
се допуска създаване на условия за извършване
на престъпления, нарушения и злополуки и
своевременното им предотвратяване, пресичане и разкриване.

ВЕСТНИК

С Т Р. 8 3

Чл. 5. Контролът се осъществява чрез:
1. физически проверки на лица, обекти и
документация;
2. ефективно използване на единния автоматизиран регистър съгласно чл. 11 ЗОБВВПИ;
3. проверка на регистрите, водени съгласно
ЗОБВВПИ;
4. проверка на системите за проследяване
движението на взривните вещества за граждански цели.
Чл. 6. Ефективното осъществяване на
контрола се основава на:
1. спазване на действащото законодателство;
2. сътрудничество с други държавни органи
и органи на местното самоуправление;
3. своевременно подаване на информация
при констатиране на причини и условия за
извършване на правонарушения.
Г л а в а

в т о р а

РЕД И УСЛОВИЯ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА
КОНТРОЛ
Чл. 7. Контролът бива:
1. постоянен;
2. планиран;
3. внезапен.
Чл. 8. Постоянният контрол се извършва
чрез ежедневни проверки от полицейските
органи в рамките на функционалната им
компетентност, както следва:
1. от Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ и Главна дирекция „Национална полиция“ (ГДНП) – на територията
на цялата страна, съобразно функционалната
им компетентност;
2. от Главна дирекция „Гранична полиция“ – на територията на граничната зона и
граничните контролно-пропускателни пунктове;
3. от областните дирекции на МВР (ОДМВР)
и районните управления при ОДМВР – на
територията на районите им на действие;
4. от отдел „Транспортна полиция“ при
Главна дирекция „Национална полиция“ – на
територията на железопътната инфраструктура
и железопътния транспорт.
Чл. 9. (1) Планираният контрол се осъществява по предварително утвърден годишен
план от директора на ГДНП.
(2) В плана по ал. 1 задължително се планират не по-малко от две проверки на лица,
получили разрешения за производство на
оръжия, боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия, които се осъществяват
от комисията, създадена по чл. 19 ЗОБВВПИ.
(3) Планът по ал. 1 се изготвя от ГДНП
въз основа на утвърдени годишни планове от
директорите на ОДМВР.
(4) Плановете по ал. 3 се изготвят и предоставят на ГДНП до 31 януари на текущата
година.
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Чл. 10. (1) За изпълнението на плана по
чл. 9, ал. 1 отговорните структури изготвят
ежемесечен отчет, който се предоставя на
ГДНП.
(2) В отчета по ал. 1 се посочват направените констатации.
Чл. 11. Внезапният контрол се осъществява
чрез внезапни проверки от полицейските органи и/или представители на други държавни
органи, на които са възложени определени
правомощия, свързани с дейностите с оръжия,
боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия.
Чл. 12. Проверки могат да се извършват
освен по плана по чл. 9, ал. 1 и:
1. по сигнал от други контролни органи;
2. при заявяване от страна на Европейската
комисия или от компетентни органи на други
държави членки;
3. по сигнали на граждани.
Чл. 13. За всяка извършена проверка се
съставя констативен протокол в два екземпляра – по един за проверяваното лице и за
проверяващия орган.
Чл. 14. При констатиране на нарушения на
изискванията на действащото законодателство
проверяващият орган издава заповед със задължителни предписания за отстраняването
им съгласно ЗОБВВПИ.
Чл. 15. (1) При установяване на нарушение
на ЗОБВВПИ се издава акт за установяване
на административно нарушение.
(2) Актовете по ал. 1 се издават от полицейските органи на МВР.
(3) Наказателните постановления се издават от министъра на вътрешните работи
или оправомощени от него длъжностни лица
съобразно тяхната компетентност.
Чл. 16. В годишните отчети на структурите
на МВР, които имат правомощия по извършване на контрол по ЗОБВВПИ, се отразяват:
1. брой извършени проверки;
2. брой издадени задължителни предписания;
3. резултатите от издадените задължителни
предписания;
4. брой съставени актове за установяване
на административни нарушения;
5. брой на издадените наказателни постановления и данни за обжалването им.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
Параграф единствен. Тази наредба се издава на основание чл. 152, ал. 4 от Закона за
оръжията, боеприпасите, взривните вещества
и пиротехническите изделия.
Министър:
Цветан Цветанов
10046
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МИНИСТЕРСТВО
НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
Наредба за изменение на Наредба № 3 от
2007 г. за здравните изисквания към детските градини (обн., ДВ, бр. 15 от 2007 г.; изм.,
бр. 36 от 2011 г., бр. 64 от 2012 г.)
§ 1. В чл. 10 се правят следните изменения:
1. В ал. 1:
а) точка 1 се изменя така:
„1. спалня и занималня;“
б) точка 2 се отменя.
2. Алинея 5 се изменя така:
„(5) Общата площ на помещенията спалня
и занималня трябва да осигурява най-малко
4 m 2 на всяко дете, а минималната площ на
физкултурно-музикалния салон е 80 m 2 .“
§ 2. Параграф 18 от преходните разпоредби
към Наредбата за изменение и допълнение
на Наредба № 3 от 2007 г. за здравните изисквания към детските градини (ДВ, бр. 64 от
2012 г.) се отменя.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 3. Съществуващите детски градини се
привеждат в съответствие с изискванията
на Наредбата за изменение и допълнение на
Наредба № 3 от 2007 г. за здравните изисквания към детските градини (ДВ, бр. 64 от
2012 г.) и тази наредба в срок до една година
от влизането є в сила, с изключение на изискванията по чл. 9 и чл. 10, ал. 4 и 5, които
се съобразяват при наличие на технически
възможности.
§ 4. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Десислава Атанасова
10098

МИНИСТЕРСТВО
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
МИНИСТЕРСТВО
НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ
И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
НАРЕДБА № 19
от 25 октомври 2012 г.

за строителство в земеделските земи без
промяна на предназначението им
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С тази наредба се определят условията и редът за застрояване в земеделските
земи по смисъла на Закона за собствеността
и ползуването на земеделските земи (ЗСПЗЗ),
Закона за устройство на територията (ЗУТ)
и Закона за опазване на земеделските земи
(ЗОЗЗ) за случаите, в които не се променя
предназначението им.
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Чл. 2. (1) Без промяна на предназначението на земеделските земи в тях се разрешава
застрояване с обекти, свързано с ползването
им, чиито функции са съвместими с предназначението на земята, както следва:
1. при имоти с площ до 10 дка – на едноетажни селскостопански постройки за съхранение
на селскостопанска продукция и инвентар, в
това число и помещение за обитаване в тях;
2. при имоти с площ над 10 дка – на селскостопански сгради, постройки и съоръжения
за съхранение на растителна и животинска
продукция и отглеждане на животни съгласно приложението, включително инженерни
мрежи и съоръжения за благоустрояване
на имотите и на помещения за обитаване
от домакинствата на собствениците на земята и/или на лицата, които произвеждат
селскостопанска продукция от съответните
земеделски земи.
(2) Сградите и постройките по ал. 1 се
разполагат в част от имота, предназначена
за застрояване и определена с виза за проектиране в случаите на т. 1 или с подробен
устройствен план (ПУП) – план за застрояване
(ПЗ), в случаите на т. 2.
Чл. 3. Разпоредбите на наредбата не се
прилагат в следните случаи:
1. за земеделски земи, които попадат в
строителните граници на населените места,
промишлените, курортните и вилните зони и
селищните образувания, определени с ПУП
по чл. 109 или чл. 111 ЗУТ;
2. за територии, за които с ПУП е предвидено изграждане на обект – публична общинска
или публична държавна собственост, или е
въведена строителна забрана;
3. за земеделски земи, които попадат в охранителни зони „А“ и „Б“ съгласно Закона за
устройството на Черноморското крайбрежие;
4. в сервитутите на естествени и изкуствени
водоеми, реки и крайречни диги, пътища и
железопътни линии, в границите на защитени
природни обекти, в границите на паркове,
лесопаркове, минни разработки и др.;
5. в зоните за санитарна и хидрогеоложка
охрана на находищата на минерални води, лечебна кал и торф, в санитарно-охранителните
зони около източниците и съоръженията за
питейно-битово водоснабдяване, в сервитутните ивици на мрежите и съоръженията на
техническата инфраструктура, електропроводите с високо напрежение, на курортните
ресурси, курортните местности, гробищните
паркове, в буферните зони около природните
резервати, обектите на културно-историческото наследство и др.;
6. в хигиенно-защитните зони на депата
(сметищата) за контролирано обезвреждане
на твърди битови отпадъци;
7. в границите на действащите напоителни
полета;
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8. в териториите с неподходящи за строителство инженерно-геоложки и теренни условия,
в т. ч. и в свлачищни участъци и райони;
9. в други случаи на определени сервитути,
охранителните зони и специални режими на
ползване.
Г л а в а

в т о р а

УСЛОВИЯ ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ В ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ
Чл. 4. (1) Застрояване на земеделски земи
се извършва въз основа на виза за проектиране
или подробен устройствен план, съобразен с
действащия общ устройствен план, а когато
липсва такъв, подробният устройствен план се
придружава с обосновка за социално-икономическата, техноустройствената и екологичната
допустимост на предлаганото строителство.
Подробният устройствен план се изработва
въз основа на задание за проектиране, съгласувано по реда на чл. 125 ЗУТ.
(2) Подробните устройствени планове се
изработват съгласно изискването на чл. 108
ЗУТ и Наредба № 8 за обема и съдържанието
на устройствените схеми и планове (ДВ, бр. 57
от 2001 г.), като включват частите, отнасящи
се до план за застрояване.
(3) Освен проектното решение за разполагането на сградите, постройките и съоръженията подробният устройствен план трябва
да съдържа и данни за наличните сгради
и съоръжения и в имотите, разположени в
непосредствена близост.
(4) Неразделна част на подробния устройствен план е обяснителната записка. В нея се
изясняват видът на сградите и съоръженията
и спазването на нормите и условията за застрояване, посочени в чл. 5 и 6.
Чл. 5. Определянето на допустимото застрояване по реда на чл. 4, ал. 1 включва:
1. установяване на частта от имота, в която
може да се застроява;
2. определяне на пределно допустимите
плътност и интензивност на застрояване,
височина, начин на застрояване и линии на
застрояване;
3. определяне на предназначението на
ст роеж ите и арх итек т у рно-ст роителни те,
санитарно-хигиенните, екологичните и противопожарните изисквания към тях.
Чл. 6. Допустимото застрояване се определя, като се съобразяват:
1. инвестиционната инициатива на собственика на земята;
2. местоположението и големината на имота
в землището и достъпът до него от полски и
други пътища и прокари;
3. ограниченията при ползването на земеделските земи;
4. конк рет ни т е к лимат и чни, почвени,
хидроложки, санитарно-охранителни, ландшафтни и екологични условия за територията;
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5. възможностите за електрозахранване,
комуникационно-транспортно обслужване,
питейно-битово водоснабдяване и водоснабд яване за нуж дите на селскостопанското
производство, за отвеждане, пречистване и
заустване на използваните води.
Г л а в а

т р е т а

НОРМИ ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ В ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ
Чл. 7. (1) Площта за застрояване по чл. 5,
т. 1 може да достига до 10 на сто от общата
площ на имота/имотите, собственост на физическото или юридическото лице в границите
на едно землище. Площта на застрояване се
обособява в определен с подробен устройствен
план имот. За новообразувания имот се дава
идентификатор по реда на чл. 26, ал. 3 от Закон за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР).
(2) При застрояване на поземления имот
по ал. 1 се спазват следните норми:
1. плътност на застрояване – до 20 %;
2. интензивност на застрояване – до 0.4.
(3) Застроената площ на помещенията за
обитаване от домакинствата на собствениците
на земята и/или на лицата, които произвеждат
селскостопанска продукция от съответните
земеделски земи, не може да надвишава 10 %
от сумарната застроена площ на стопанските
сгради и постройки, но не повече от общо
200 кв.м.
Чл. 8. В земеделски земи сградите се проектират с височина съобразно функционалнотехнологичните изисквания и етажност не
повече от два етажа.
Чл. 9. (1) Разстоянието на сградите, постройките и съоръженията от границите между
два съседни имота при свободно застрояване
не може да бъде по-малко от 3 м.
(2) Сградите, постройките и съоръженията
могат да се разполагат свързано по границата
между два съседни имота при взаимно съгласие на собствениците, удостоверено с нотариално заверени подписи, като не се допуска
отвеждане на дъждовни води от покривите
на сградите в чужд имот.
Чл. 10. Земеделските земи и определените
площи за застрояване могат да се ограждат
с подходящи огради. Видът и височината на
оградите се определят по реда на чл. 48 ЗУТ.
Г л а в а

ч е т в ъ р т а

СЪГЛАСУВАНЕ И ОДОБРЯВАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ В ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ
Чл. 11. (1) Когато физическо или юридическо лице, собственик на земеделска земя,
желае да извърши строителство, се комплектува преписка, която съдържа:
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1. искане до кмета на общината за извършване на строителство върху земеделска земя
по чл. 2; в искането се изяснява предназначението на сградите, които ще се изграждат;
2. документ за собственост на имота/
имотите;
3. скица на имота/имотите, издадена от
общинската служба по земеделие или от
службата по геодезия, картография и кадастър
по местонахождение на имота, с вписани
ограничения при ползването им, за които
има данни в съответната служба;
4. положително становище от областна
дирекция „Земеделие“.
(2) Въз основа на искането за случаите на
чл. 2, ал. 1, т. 1 главният архитект на общината
издава виза за проектиране, а в случаите на
чл. 2, ал. 1, т. 2 кметът на общината разрешава
изработването на подробен устройствен план.
Чл. 12. Разрешаването на строителството се
извършва съгласно глава осма, раздел ІІІ ЗУТ.
Г л а в а

п е т а

РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ В ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ
Чл. 13. Разрешение за строеж се издава от
главния архитект на общината въз основа на
писмено искане на собственика, към което
се прилагат следните документи:
1. документ за собственост на поземления
имот;
2. влязъл в сила подробен устройствен план
или виза за проектиране;
3. инвестиционен проект съгласно разпоредбите на чл. 144, ал. 1, т. 3 ЗУТ;
4. разрешения за право на водоползване,
електрозахранване, включване на отпадъчните
води в съответния водоприемник, както и съответните заключения и оценка от органите на
околната среда, здравен контрол, санитарния
контрол, противопожарната охрана, когато
такива се изискват по действащото законодателство в зависимост от предназначението
на съответния строеж.
Чл. 14. (1) Разрешението за строеж се издава за селскостопанските сгради, постройки,
съоръжения и мрежи, включени в подробния
устройствен план, или само за онези от тях,
които ще се изграждат като първи етап.
(2) Разрешението за строеж и инвестиционните проекти имат срокове на действие
съгласно чл. 153, ал. 2 и 3 ЗУТ.
(3) В разрешението за строеж се вписват
всички условия, свързани с изпълнението на
обекта.
Чл. 15. (1) Когато някои от строежите се
изграждат на етапи, при всяко последващо
искане за издаване на разрешение за строеж
се представят документите по чл. 13 и 14.
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(2) Когато се иска разрешение за строеж
на обект, непредвиден в одобрения подробен
устройствен план, освен документите по ал. 1
се представя и нов подробен устройствен план,
съгласуван и одобрен по реда на чл. 11.
(3) За преустройства на строежи, без да
се променя техният вид, посочен в чл. 2, за
които се изисква разрешение за строеж, се
представят документите по чл. 13 и 14.
Чл. 16. Издадените разрешения за строеж
или отказите се съобщават по реда на чл. 149
ЗУТ на заинтересуваните лица.
Чл. 17. Определянето на строителна линия
и ниво на строежа, техническото ръководство,
контролът при изпълнението на строителните
работи и въвеждането в експлоатация на сградите и съоръженията се извършват съгласно
разпоредбите на ЗУТ.
Г л а в а

ш е с т а

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ
Чл. 18. Собствениците на земята определят вида на застрояването в своите имоти,
условията и начина за строителство, както и
етапите на изграждане съгласно разпоредбите
на тази наредба.
Чл. 19. Собствениците са задължени при
строителството да отнемат и оползотворяват
хумусния пласт, да не увреждат и не замърсяват
почвата и да спазват санитарно-охранителните,
противопожарните и екологичните норми.
Г л а в а

с е д м а

КОНТРОЛ И АДМИНИСТРАТИВНОНАК АЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 20. Контролът по прилагането на тази
наредба се осъществява от общините и от органите на Министерството на земеделието и
храните и на Министерството на регионалното
развитие и благоустройството в границите на
определената им компетентност.
Чл. 21. А дминистративнонаказателната
отговорност се осъществява по реда на ЗОЗЗ,
ЗУТ и Закона за административните нарушения и наказания.
Чл. 22. Когато собственикът на земята
извърши строителство на сгради и/или съоръжения, които не са свързани с ползването
на земеделската земя или са в отклонение на
нормите за застрояване по чл. 7, същият носи
административнонаказателна отговорност по
ЗУТ и ЗОЗЗ.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ
§ 1. Наредбата се издава на основание
чл. 2, ал. 4 ЗОЗЗ, § 18, ал. 1 от заключителните разпоредби на ЗУТ и чл. 4, ал. 2 ЗСПЗЗ.
§ 2. Тази наредба отменя Наредба № 2 от
1998 г. за застрояване в земеделските земи
(ДВ, бр. 48 от 1998 г.).
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§ 3. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
§ 4. (1) Започналите производства по одобряване на инвестиционни проекти и издаване
на разрешение за строеж се довършват по
досегашния ред.
(2) За започнато производство по одобряване на инвестиционен проект и издаване
на разрешение за строеж се счита датата на
внасянето на инвестиционния проект за одобряване от компетентния орган.
§ 5. Указания по прилагане на наредбата
дават министърът на земеделието и храните
и министърът на регионалното развитие и
благоустройството.
Министър на земеделието и храните:
Мирослав Найденов
Министър на регионалното развитие
и благоустройството:
Лиляна Павлова
Приложение
към чл. 2, ал. 1, т. 2
Списък на сгради, постройки и съоръжения,
които могат да се изграждат в земеделските
земи
1. Селскостопански сгради за съхранение
на растителна и животинска продукция.
2. Селскостопански сгради за отглеждане
на животни.
3. Сгради за селскостопански машини.
4. Резервоари и водоеми.
5. Силажовместилища, торохранилища и
пречиствателни съоръжения.
6. Съоръжения за водоснабдяване, канализация и електроснабдяване.
7. Хидромелиоративни съоръжения.
9993

МИНИСТЕРСТВО
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
Наредба за изменение на Наредба № 11 от
2009 г. за условията и реда за прилагане на
мярка 214 „Агроекологични плащания“ от
Програмата за развитие на селските райони
за периода 2007 – 2013 г. (обн., ДВ, бр. 29 от
2009 г.; изм., бр. 19 от 2010 г., бр. 18, 85 и 103
от 2011 г.; изм. и доп., бр. 23 от 2012 г.)
§ 1. В чл. 44, в ал. 2 думата „родентициди“
се заменя с „хербициди“ и думите „15 март“
се заменят с „1 март“.
Заключителна разпоредба
§ 2. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
За министър:
Цветан Димитров
10079
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МИНИСТЕРСТВО
НА ОТБРАНАТА
Наредба за изменение на Наредба № Н-30
от 2010 г. за издаване, водене на отчет и
унищожаване на служебните карти на военнослужещите (ДВ, бр. 97 от 2010 г.)
§ 1. В чл. 4 ал. 3 се изменя така:
„(3) Дирекция „Управление на човешките
ресурси“ предоставя бланките по ал. 1 на
военните формирования/структурите чрез
протокол за предаване и приемане, подписан
между определените за това отговорни лица
в дирекцията и в структурите по управление
на човешките ресурси (по личния състав).
Във военните формировани я/стру кт у рите
бланките се описват под брой в складова
разписка и се завеж дат като материални
средства по ред, определен от министъра на
отбраната.“
§ 2. В чл. 16 ал. 3 се отменя.
Заключителни разпоредби
§ 3. Тази наредба се издава на основание
чл. 31, ал. 1 и чл. 189, ал. 4 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република
България във връзка с чл. 44 от Закона за
счетоводството.
§ 4. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Аню Ангелов
10045

МИНИСТЕРСТВО
НА ТРАНСПОРТА,
ИНФОРМАЦИОННИТЕ
ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА
Наредба за изменение на Наредба № 11 от
2002 г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари (обн., ДВ, бр. 108
от 2002 г.; изм., бр. 83 и 85 от 2005 г., бр. 26,
46 и 95 от 2006 г., бр. 36 от 2007 г., бр. 73 от
2008 г., бр. 92 от 2011 г. и бр. 69 от 2012 г.)
§ 1. В чл. 32, ал. 5, т. 1 думите „ал. 6“ се
заменят с „ал. 12“.
Заключителна разпоредба
§ 2. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
За министър:
Валери Борисов
10097
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Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 56 от 2003 г. за изискванията, условията и реда за обучение на кандидатите за
придобиване на правоспособност, изисквана
от персонала, отговорен за безопасността на
превозите с железопътен транспорт, или признаване на такава правоспособност и реда за
провеждане на проверочните изпити на лицата
от персонала, отговорен за безопасността на
превозите (обн., ДВ, бр. 20 от 2003 г.; попр.,
бр. 59 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 94 от 2005 г.
и бр. 102 от 2009 г.)
§ 1. В чл. 5, ал. 3 думите „БДЖ“ – ЕАД“
се заличават.
§ 2. В чл. 16, ал. 3 думите „специалист по
….“ от съответната професионална област“
се заменят с „бакалавър по чл. 42, ал. 1, т. 1,
буква „а“ от Закона за висшето образование
от съответното професионално направление“.
§ 3. В чл. 17, ал. 4 думите „специалист по ….“
се заменят с „бакалавър по чл. 42, ал. 1, т. 1,
буква „а“ от Закона за висшето образование“.
§ 4. В чл. 19, ал. 2 думата „приложението“
се заменя с „приложение № 1“.
§ 5. В чл. 20 думите „БДЖ“ – ЕАД“ се
заличават.
§ 6. В чл. 21, ал. 4 думите „БДЖ“ – ЕАД“
се заменят с „превозвачите“.
§ 7. В чл. 22 думите „БДЖ“ – ЕАД“ се
заличават.
§ 8. В чл. 36 ал. 2 се изменя така:
„(2) Документите по ал. 1, т. 1 и 2 се издават съгласно образците, посочени съответно в
Приложение І и Приложение ІІ на Регламент
(ЕС) № 36/2010 на Комисията от 3 декември
2009 г. относно образци на Общността за
свидетелства за управление на локомотив,
допълнителни удостоверения, заверени копия
на допълнителни удостоверения и формуляри
за заявление за свидетелства за управление
на локомотив съобразно с Директива 2007/59/
ЕО на Европейския парламент и на Съвета
(ОВ, бр. L 13 от 2010 г.) (Регламент (ЕС)
№ 36/2010).“
§ 9. В чл. 45 се правят следните изменения:
1. В ал. 2:
а) в изречение първо думата „молба“ се
заменя със „заявление, като попълват формуляр съгласно Приложение IV от Регламент
(ЕС) № 36/2010“;
б) в изречение второ думата „Молбата“ се
заменя със „Заявлението“.
2. В ал. 3 думата „Молбата“ се заменя със
„Заявлението“.
§ 10. В чл. 47, ал. 2 думите „чл. 22, ал. 2,
т. 13“ се заменят с думите „чл. 22, ал. 3, т. 13“,
а думите „изм., бр. 88 от 2007 г.“ се заменят
с „изм., бр. 88 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 47 и
101 от 2010 г. и бр. 28 от 2012 г.“.
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§ 11. В чл. 48, ал. 3, изр. второ след думите „преписи от удостоверенията“ се добавя
„съгласно образеца, посочен в Приложение
ІІІ на Регламент (ЕС) № 36/2010“.
§ 12. В чл. 51 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се нова ал. 2:
„(2) Изискванията към обучаващите институции по ал. 1 са посочени в чл. 4 на Решение
на Комисията от 22 ноември 2011 г. относно
критериите за признаване на центрове за
обучение, участващи в обучението на машинисти, относно критериите за признаване на
изпитващи и критериите за организиране на
изпити в съответствие с Директива 2007/59/
ЕО на Европейския парламент и на Съвета
(ОВ, бр. L 314 от 2011 г.) (Решение 2011/765/
ЕС) и се проверяват съответно при тяхното
откриване, лицензиране или акредитация в
съответствие с българското законодателство.“
2. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и в края
на текста се добавя „след представяне на документи за тяхното откриване, лицензиране
или акредитиране съгласно ал. 2“.
§ 13. В чл. 53 ал. 2 се изменя така:
„(2) Регистърът по ал. 1 се води съгласно
изискванията на Решение на Комисията от
29 октомври 2009 г. относно приемането на
основни параметри на регистрите на свидетелства за управление на влак и допълнителните удостоверения, предвидени в Директива
2007/59/ЕО на Европейск и я парламент и
на Съвета (ОВ, бр. L 8 от 2010 г.) (Решение
2010/17/ЕО).“
§ 14. В чл. 54 ал. 2 се изменя така:
„(2) Регистърът по ал. 1 се води съгласно
изискванията на Решение 2010/17/ЕО.“
§ 15. В чл. 57 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 1 след думите „по чл. 45, ал. 1“ се
добавя „и в съответствие с критериите на Глава 3 „Изпитващи“ от Решение 2011/765/ЕС“;
б) в т. 2 след думите „по чл. 46, ал. 1“ се
добавя „и в съответствие с критериите на
Глава 4 „Организиране на изпитите“ от Решение 2011/765/ЕС“.
2. В ал. 3 думите „специалист по ….“ се
заменят с „бакалавър по чл. 42, ал. 1, т. 1,
буква „а“ от Закона за висшето образование“.
3. Създава се ал. 10:
„(10) Изпълнителният директор на Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“ признава компетентността на
изпитващите по ал. 1, т. 1 и 2, за което издава
удостоверение (приложение № 10).“
§ 16. Приложение № 3 към чл. 36, ал. 2
се отменя.
§ 17. Приложение № 4 към чл. 36, ал. 2
се отменя.
§ 18. Създава се приложение № 10 към
чл. 57, ал. 10:
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„Приложение № 10
към чл. 57, ал. 10
УДОСТОВЕРЕНИЕ
за признаване на компетентността на
изпитващ локомотивни машинисти
Удостоверение №:
Обхват:
1. за подвижен състав: ....................................
2. за участък от железопътната инфраструктура: ...........................................................................
Фамилия:
Име и презиме:
Дата и място на раждане:
Валидност от .................
до ...................
Издадено от:
Изпълнителен директор на Изпълнителна
агенция „Железопътна администрация“
Дата:
Подпис:

“

Преходна разпоредба
§ 19. Параграф 12 относно чл. 51, ал. 2 и
§ 15 относно чл. 57, ал. 1, т. 1 и 2 влизат в сила
от 1 юли 2013 г. за обучаващите институции
по чл. 8, ал. 1, които са извършвали обучение
на машинисти до 15.05.2012 г.
Министър:
Ивайло Московски
10044

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА
КОМИСИЯ
РЕШЕНИЕ № 2070-НС
от 1 ноември 2012 г.
На 1 ноември 2012 г. с решение на Народното събрание на основание чл. 72, ал. 1,
т. 1 и ал. 2 от Конституцията на Република
България предсрочно са прекратени пълномощията на народния представител Анастас
Василев Анастасов, избран от 31. едномандатен избирателен район – Ямбол, издигнат
от ПП „ГЕРБ“ в 41-вото Народно събрание.
На основание чл. 26, ал. 2, т. 4 във връзка с
§ 15 от ПЗР на Изборния кодекс Централната
избирателна комисия
РЕШИ:
Обявява за избран за народен представител
в 31. многомандатен изборен район – Ямбол,
Димитър Ангелов Иванов от листата на ПП
„ГЕРБ“.
Решението да се обнародва в „Държавен
вестник“.
Председател:
Красимира Медарова
Секретар:
Севинч Солакова
10192
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
31. – Българската народна банка на основание чл. 35 от Закона за БНБ обявява въз основа
на приетата от Управителния съвет на БНБ с
Решение № 149 от 16.12.2004 г. методика основен
лихвен процент (проста годишна лихва) в размер
0,04 на сто, считано от 1 ноември 2012 г.
10193
50. – Военната академия „Г. С. Раковски“ – София, обявява конкурси за цивилни служители в
област на висшето образование 9. Сигурност и
отбрана, професионално направление 9.1. Национална сигурност, научна специалност 05.12.02
военнополитически проблеми на сигурността за:
професор по учебните дисциплини: национална
и международна сигурност (Югоизточна Европа
и Черноморския регион, климатичните промени
и екологичната сигурност в глобалната епоха) и
демографската и имиграционна политика на Европейския съюз; доцент по учебните дисциплини:
организация на основните формирования от сектора за сигурност и отбрана, основи на военната
стратегия, участие на невоенния компонент в управлението при кризи и военни конфликти, двата
със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. За дата на подаване на документите
от кандидатите се счита датата на завеждането
им в регистратурата на Военната академия. По
отношение на кандидатите ще се извърши проучване за издаване на разрешение за достъп до
класифицирана информация съгласно чл. 45 от
Закона за защита на класифицираната информация. Документи и справки – в София, бул. Евлоги
и Христо Георгиеви 82, тел. 92-26-512, 92-26-576.
9890
3. – Университетът за национално и световно
стопанство (УНСС) – София, на основание чл. 68,
ал. 1 и 7 от Закона за висшето образование, чл. 3
и чл. 7, ал. 1 от Закона за развитието на академичния състав в Република България, чл. 5 и
чл. 13, ал. 1 и 4 от Правилника за прилагане на
ЗРАСРБ и Решение № 375 на Министерския съвет
от 11.05.2012 г. обявява конкурси за докторанти
в редовна и задочна форма на обучение, финанКатедра

сирано от държавата, за учебната 2012/2013 г.
съгласно приложението.
I. За докторантура могат да кандидатстват
лица, които:
1. притежават българско гражданство;
2. са граждани на държави – членки на Европейския съюз или Европейското икономическо
пространство;
3. са чужди граждани със статут на постоянно пребиваващи на територията на Република
България;
4. имат статут на бежанци.
II. Кандидатите са длъжни да притежават завършена образователно-квалификационна степен
„магистър“ със среден успех от дипломата не
по-нисък от „добър“ (4,00).
III. Кандидатите за докторанти подават молба
до ректора по образец в срок до 2 месеца от обнародването на конкурсите в „Държавен вестник“.
Молбата се депозира в сектор „Докторантури“
към дирекция „Наука“, придружена от следните
документи:
1. автобиография;
2. диплома за завършено висше образование – магистърска степен (с приложението), или
нотариално заверено копие от нея;
3. списък на публикации, на патенти и други
документи, удостоверяващи интересите и постиженията в съответната научна област (ако
има такива);
4. документ за платена такса за участие в
кандидатдокторантски конкурс в съответствие
с ПМС № 96 от 17.05.2012 г.
IV. Чуждите граждани със статут на постоянно
пребиваващи на територията на страната и тези
със статут на бежанци представят и документ,
удостоверяващ статута им в Република България,
медицинско свидетелство, издадено от лечебно
заведение в Република България, и две снимки.
V. Кандидатите се уведомяват писмено за
допускането или недопускането им до участие
в конкурса в 20-дневен срок след изтичането на
срока за подаване на документи.
VI. Конкурсните изпити по специалността и
избран чужд език (английски, френски, немски,
испански, руски) се провеждат през март 2013 г.
След решение на Факултетния съвет успешно
издържалите конкурса кандидати се зачисляват
в докторантура със заповед на ректора на УНСС.

Докторски програми

Брой
докторантури
по форми на
обучение
редовно

задочно

1

1

Област на висше образование: хуманитарни науки
Професионално направление 2.2. История и археология
Политическа
икономия

История на България (Стопанска история)

Област на висше образование: социални, стопански и правни науки
Професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата
Икономическа
социология

Социология (Социология на пазара: Организационен (корпоративен) имидж като конкурентен пазарен фактор)

1

-

Икономическа
социология

Социология (Социология на публичната сфера и обществена
трансформация)

1

-

Икономическа
социология

Социология (Виртуални мрежи и трансформация на класовата
идентичност)

1

1
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Брой
докторантури
по форми на
обучение
редовно

задочно

Политология

3

1

Политология (Международни отношения и външна политика)

2

1

Професионално направление 3.3. Политически науки
Политология
Международни
отношения

Професионално направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки
Медии и обОрганизация и управление извън сферата на материалното
ществени кому- производство (История на журналистиката и медиите)
никации

1

-

-

1

2

1

-

1

Професионално направление 3.6. Право
Частноправни
науки

Гражданско и семейно право

Публичноправни Административно право и административен процес
науки
Професионално направление 3.7. Администрация и управление
Управление

Социално управление (Управление на човешките ресурси)

Управление

Социално управление (Антикризисно управление)

-

1

Управление

Социално управление (Стратегическо управление)

1

-

Управление

Социално управление (Моделиране и прогнозиране в управлението)

1

-

Политическа икономия (Микроикономика и макроикономика)

3

1

Публична ад- Народно стопанство (Регионална икономика и администрация)
министрация и
регионално развитие

-

1

Публична ад- Организация и управление извън сферата на материалното
министрация и производство
регионално развитие

-

1

Интелектуална
собственост

Организация и управление извън сферата на материалното
производство (Музикален бизнес)

1

-

Финанси

Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка (Банково
дело)

1

1

Финанси

Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка (Публични
финанси)

1

-

Финанси

Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка (Парична
теория и парична политика)

1

-

Финанси

Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка (Международни финанси)

1

-

Финанси

Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка (Корпоративни финанси)

1

-

Финанси

Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка (Фондови
пазари)

-

1

Статистика и демография

1

1

Счетоводство и Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност
анализ
(Счетоводна отчетност в нефинансовия сектор)

1

-

Счетоводство и Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност
анализ
(Счетоводна отчетност във финансовия сектор)

1

-

Професионално направление 3.8. Икономика
Икономикс

Статистика и
иконометрия
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Брой
докторантури
по форми на
обучение
редовно

задочно

Счетоводство и Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност
анализ
(Анализ на стопанската дейност)

-

1

Финансов контрол

Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност
(Финансов контрол)

1

1

Информационни Приложение на изчислителната техника в икономиката (ERP
технологии и ко- системи)
муникации

-

1

Информационни Приложение на изчислителната техника в икономиката (Бизнес
технологии и ко- интелигентни системи)
муникации

1

-

Информационни Приложение на изчислителната техника в икономиката (УЕБ
технологии и ко- технологии)
муникации

-

1

Информационни Приложение на изчислителната техника в икономиката (Обтехнологии и ко- лачни среди)
муникации

-

1

МИО и бизнес

Световно стопанство и МИО (Теория на МИО)

1

-

МИО и бизнес

Световно стопанство и МИО (Международен бизнес)

1

-

МИО и бизнес

Световно стопанство и МИО (Международен мениджмънт)

1

-

МИО и бизнес

Световно стопанство и МИО (Международни финанси)

1

-

МИО и бизнес

Световно стопанство и МИО (Европейска интеграция)

-

1

МИО и бизнес

Световно стопанство и МИО (Международни пазари и цени)

-

1

Международни
отношения

Световно стопанство и МИО (Европейско сътрудничество и
интеграция)

1

-

1

1

Човешки ресур- Икономика и организация на труда
си и социална
защита
Маркетинг и
стратегическо
планиране

Маркетинг

1

1

Маркетинг и
стратегическо
планиране

Планиране

1

1

Икономика на
природните ресурси

Икономика и управление (Аграрна икономика)

1

1

Икономика на
природните ресурси

Икономика и управление (Екоикономика)

1

-

Индустриален
бизнес

Икономика и управление (Бизнес мениджмънт)

1

-

Индустриален
бизнес

Икономика и управление (Управление на човешките ресурси)

1

-

Индустриален
бизнес

Организация и управление на производството (Управление на
операциите)

1

1

Предприемачество

Икономика и управление (Стратегии за интернационализация
на хай-тек МСП)

1

-

Предприемачество

Икономика и управление (Професионализиране управлението
на МСП)

-

1

Икономика и управление (Стопанска логистика)

1

1

Стопанска логистика

БРОЙ 85
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докторантури
по форми на
обучение
редовно

задочно

Икономика на
туризма

Икономика и управление (Глобализация в туризма)

1

-

Икономика на
транспорта

Икономика и управление (Икономика на транспорта)

1

2

Икономика на
недвижимата
собственост

Икономика и управление (Търговия с недвижими имоти)

-

1

Икономика на
недвижимата
собственост

Икономика и управление (Мениджмънт на недвижимата собственост)

1

-

Национална и
регионална сигурност

Икономика и управление (Икономика на отбраната и сигурността)

1

1

Икономика на
търговията

Икономика и управление (Маркетингови проучвания в търговията)

-

1

47
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331. – Висшето училище по застраховане и
финанси – София (ВУЗФ), обявява конкурс за професор по 05.02.07 счетоводна отчетност, контрол
и анализ на стопанската дейност (счетоводство,
контрол и анализ в застраховането) със срок 3
месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Справки и документи – във ВУЗФ, София, кв.
Овча купел, ул. Гусла 1, дирекция „Учебна дейност“, тел. 4015803, 4015812, 4015811.
9846
46. – Варненск и ят свободен у ниверситет
„Черноризец Храбър“ обявява конкурси за заемане на академичните длъжности: професор
по професионално направление 4.5. Математика
(Математическо моделиране и приложение на
математиката); доцент по професионално направление 3.7. Администрация и управление (Основи на
мениджмънта. Стратегически мениджмънт), двата
със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Документи – в университета, стая 206,
за справки тел. 052/359 510, 052/359 511, www.vfu.bg.
9668
45. – Националният военен университет „Васил Левски“ – Велико Търново, обявява конкурс
за заемане на академична длъжност „главен
асистент“ от област на висшето образование 5.
„Технически науки“, професионално направление
5.13. „Общо инженерство“ (по учебните дисцип
лини: „Устройство и експлоатация на АБТТ“,
„Автомобилна техника и управление на АБТТ“,
„Конструкции на колесни и верижни машини“,
„Управление на бойни машини“ и „Диагностика
на автомобилна техника“), за военнослужещ в
катедра „Управление на ресурси и технологии“
във факултет „Общовойскови“ на НВУ „Васил
Левски“. Изисквания към кандидатите:
– да притежават военно звание „подполковник“ с код на длъжността 3142 9001, „майор“
(„капитан“ с изпълнени условия по чл. 21 от
Правилника за прилагане на Закона за отбраната

и въоръжените сили на Република България) с
код на длъжността 3131 9026;
– да притежават военноотчетна специалност
5101, 5201, 5301 и 5001;
– да са придобили образователна и научна
степен „доктор“;
– да владеят английски или френски език
на ниво не по-ниско от 2-2-2-2 по STANAG 6001;
– да притежават разрешение за достъп до
класифицирана информация с ниво не по-ниско
от „Секретно“ (кандидатите, които нямат такова
разрешение, следва да отговарят на изискванията
на чл. 40, ал. 1 от Закона за защита на класифицираната информация).
Документите да отговарят на изискванията на
Заповед № ОХ-602 от 19.07.2011 г. на министъра.
Срок за подаване на документите – 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в регистратурата на университета, Велико
Търново, бул. България 76, тел. 062/61-88-32.
9821
14. – А г рарн и ят у н и верси те т – П ловди в,
обявява конкурси за приемане на редовни и
задочни докторанти по държавна поръчка за
учебната 2012/2013 г. съгласно Решение № 375 от
11.05.2012 г. на Министерския съвет по следните
научни специалности:
№
по
ред

1

1.
2.

Шифър

Научни обОбразователна
ласти, групи и научна степен
специалности
„Доктор“
и специалредов- задочно
ности
но
2
3
4
5
01.00.00 Естествени науки
01.05.02 Не о р г а н и ч н а
1
химия
01.06.16 Физиология на
2
растенията
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1

3.

4.

5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.
14.
15.
16.
17.

18.

19.

20.

9591

2
3
02.00.00 Технически науки
02.18.01 Механизация и
елек т рифи к ация на растениевъдството
02.22.01 Е к о л о г и я и
опазване на
екосис т ем и т е
(Еколог и я на
микроорганизмите)
02.22.01 Е к о л о г и я и
опазване на
екосистемите
04.00.00 Селскостопански науки
04.01.10 Растителна защита (Хербология)
04.01.10 Растителна защита (Фитопатология)
04.01.10 Растителна защита (Ентомология)
04.01.10 Растителна защита (Микробиология)
04.01.13 Мелиорации
04.02.04 Х р а н е н е н а
селскостопанските животни
и т ех нолог и я
на фуражите
04.02.09 Птицевъдство
04.02.07 Овцевъдство и
козевъдство
04.01.14 Ра с т е н и е в ъ д ство
04.01.02 Почвознание
04.01.04 Агрохимия
04.01.05 С е л е к ц и я и
семепроизводство на културните растения
(Растителни
биотехнологии)
04.01.16 Зеленчукопроизводство
05.00.00 О б щ е с т в е н и
науки
05.02.18 И к о н о м и к а
и у правление
(Аграрна икономика)
05.02.21 Организация и
управление на
производството (по отрасли
и подотрасли)
Общо:

ДЪРЖАВЕН
4

5

5

1

1

1

1
1
1
1
1
1

2

1
1
3
1
2
1

2

1

2

1

1

28

7
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7. – Русенският университет „Ангел Кънчев“
обявява конкурси за главни асистенти по: професионално направление 3.7. Администрация и управление, специалности „Стопанско управление“ и
„Индустриален мениджмънт“, научна специалност
„Организация и управление на производството“,
за нуждите на катедра „Мениджмънт и бизнес
развитие“ – един; професионално направление 5.5.
Транспорт, корабоплаване и авиация, специалност
„Автомобили, трактори и кари“, за нуждите на катедра „Двигатели и транспортна техника“ – един,
със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Справки – кадрово развитие (kr.uni-ruse.
bg); подаване на документи – Ор. Петров, отдел
„Развитие на академичния състав“, кабинет 1.334,
тел. 082/888-455; 0882390043.
9754
36. – Тракийският университет – Стара Загора, обявява конкурс за Стопанския факултет за
професор по научна специалност „Организация
и управление на производството (управление
на качеството), професионално направление 3.7.
Администрация и управление, област на висше
образование 3. Социални, стопански и правни
науки, със срок 3 месеца от обнародването в
„Държавен вестник“. Документи – във факултета,
Стара Загора, Студентски град, тел. 042/699 403.
9859
97. – Медицинският университет – София, Медицински факултет, обявява конкурс за професор в
област на висше образование 7. „Здравеопазване и
спорт“ по професионално направление 7.1. „Медицина“ и научна специалност „Съдебна медицина“
за нуждите на Клиниката/Катедрата по съдебна
медицина и деонтология със срок 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Документи
и справки – София 1431, ул. Здраве 2, Клиника/
Катедра по съдебна медицина и деонтология, ет. 1,
канцелария, тел. 02/9230412, от 8 до 14 ч.
9970
9. – Медицинският университет – Плевен,
обявява конкурс за доцент по 05.07.05 теория и
методика на физическото възпитание и спортната
тренировка (включително методика на лечебната физкултура) в сектор „Физикална медицина,
рехабилитация и ерготерапия на катедра „Физикална медицина, рехабилитация, ерготерапия
и спорт“ със срок 2 месеца от обнародването в
„Държавен вестник“. Справки и документи – в
Медицинския университет – Плевен, ул. Кл. Охридски 1, ректорат, ет. 1, научен секретар, стая
139, тел. 064/884-172.
9590
47. – Медицинският университет – Плевен,
обявява конкурси за професори по 03.01.47 кардиология – двама, в сектор „Кардиология“ на
катедра „Кардиология, улмология и ендокринология“ за нуждите на Първа и Втора кардиологична
клиника на „УМБАЛ“ – ЕАД, Плевен, със срок 2
месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Справки и документи – Медицински университет – Плевен, ул. Кл. Охридски 1, ректорат, ет. 1,
научен секретар, стая 139, тел. 064/884-172.
9529
54. – Медицинският университет – Плевен,
обявява конкурс за нуждите на преподаването
в Медицинския колеж за доценти по: 03.02.03
фармацевтична химия – един; 03.02.02 фармакогнозия и фитохимия – един; 03.01.53 социална
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медицина и организация на здравеопазването
и фармацията – един, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Справки и
документи – Медицински университет, Плевен, ул.
Кл. Охридски 1, ректорат, ет. 1, научен секретар,
стая 139, тел. 064/884-172.
9530
16. – Медицинският университет – Пловдив,
във връзка с Решение № 375 от 11 май 2012 г. на
Министерския съвет и на основание чл. 9, ал. 3,
т. 6 от Закона за висшето образование обявява
конкурс за учебната 2012/2013 г. за редовни докторанти по следните научни специалности:
№ по
ред

Области на висше образова- Редовно
ние, професионални направления и докторски програми
7. Здравеопазване и спорт

7.1

Дерматология и венерология

1

7.2

Психиатрия

2

7.3

Детска хирургия

1

7.4

Паразитология и хелминтология

1

7.5

Урология

2

7.6

Сърдечносъдова хирургия

1

7.7

Хематология и преливане на
кръв

1

7.8

Социална медицина и организация на здравеопазването и
фармацията

1

7.9

Обща медицина

2

7.10

Хигиена

1

7.11

Офталмология

2

7.12

Пулмология и фтизиатрия

1

7.13

Медицинска информатика и
здравен мениджмънт

2

7.14

Пластична и естетична хирургия

3

7.2. Стоматология
7.2.1

Ортодонтия

1

7.2.2

Терапевтична дентална медицина (към катедра „Образна
диагностика, дентална алергология и физиотерапия“)

1

7.2.3

Протетична дентална медицина

1

4. Природни науки, математика и информатика
4.1

Генетика

1

За участие в конкурса се подават следните
документи съгласно Правилника за прилагане
на Закона за развитието на академичния състав
в Република България, приет с ПМС № 202 от
2010 г. (обн., ДВ, бр. 75 от 2010 г.; изм., бр. 19 от
2011 г.): 1. заявление до ръководителя на научната организация; 2. автобиография; 3. диплом
за придобита образователно-квалификационна
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степен „магистър“ с приложението или нотариално заверено копие от нея; 4. други документи,
удостоверяващи интереси и постижения в съответната научна област; 5. квитанция за внесена
такса за явяване на конкурсен изпит – за изпита
по специалността и изпита по чужд език – 100 лв.
Таксите се внасят в клона на банка „УниКредит
Булбанк“ – Пловдив. Кандидатите за докторанти
следва да имат предвид, че докторантът има права
по чл. 70, ал. 1, т. 1 – 12 и задължения съгласно
чл. 71 от Закона за висшето образование. Полага
се писмен изпит по специалността и по един избран от кандидата чужд език (английски, немски,
френски и испански). Докторантите заплащат
еднократна такса за обучението си в размер 900
лв. Срок за подаване на документи – 2 месеца
от обнародването в „Държавен вестник“. Адрес
за справки, контакти и подаване на документи:
Пловдив, бул. В. Априлов 15А, научен отдел: М.
Славчева и Ем. Месробович, тел. 602 224, 644 001.
9636
75. – Институтът за изследване на населението
и човека при БАН – София, обявява конкурс за
доцент по 05.06.14 медицинска психология (клинична и консултативна психология), област на
висше образование 3 „Социални, стопански и
правни науки“, професионално направление 3.2
„Психология“ със срок 2 месеца от обнародването
в „Държавен вестник“. Документи – в института,
ул. Акад. Георги Бончев, бл. 6, тел. 02/870 32 17.
9635
53. – Институтът за  космически изследвания
и технологии при БАН – София, обявява конкурси
за: професор в област на висше образование 4.
Природни науки, математика и информатика;
професионално направление 4.4. Науки за Земята;
научна специалност „Дистанционни изследвания“
към секция „Аерокосмическа информация“; доцент в област на висше образование 5. Технически
науки; професионално направление 5.5. Транспорт,
корабоплаване и авиация; научна специалност
„Динамика, балистика и управление на полета
на летателни апарати“ за нуждите на секция
„Аерокосмически системи за управление“. Двата
със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Заявления и документи – в канцеларията на института, София 1113, ул. Акад. Г. Бончев,
бл. 1, стая 413, тел. 02/988-35-03.
9669
1. – Институтът по механика при БАН – София, обявява конкурс за академичната длъжност
професор в област на висше образование 5 „Технически науки“, професионално направление
5.13 „Общо инженерство“, научна специалност
02.01.52 „Роботи и манипулатори“ за нуждите на
научно структурно звено „Механика на дискретни
системи“ със срок 2 месеца от обнародването в
„Държавен вестник“. Справки и документи – в
института, София, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 4, тел.
2 979 64 23, факс 2 870 74 98.
9698
2. – Институтът по механика при БАН – София, обявява конкурс за академичната длъжност доцент в област на висше образование 4
„Физически науки, математика и информатика“,
професионално направление 4.5 „Математика“,
научна специалност 01.02.02 „Приложна меха-
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ника“ за нуждите на научно структурно звено
„Механика на деформируемото твърдо тяло“ със
срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Справки и документи – в института,
София, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 4, тел. 2 979 64
23, факс 2 870 74 98.
9699
3. – Институтът по механика при БАН – София, обявява конкурс за академичната длъжност доцент в област на висше образование 4
„Физически науки, математика и информатика“,
професионално направление 4.5 „Математика“,
научна специалност 01.02.05 „Механика на флуидите“ за нуждите на научно структурно звено
„Механика на флуидите“ със срок 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Справки
и документи – в института, София, ул. Акад. Г.
Бончев, бл. 4, тел. 2 979 64 23, факс 2 870 74 98.
9700
4. – Институтът по механика при БАН – София, обявява конкурс за академичната длъжност
доцент в област на висше образование 4 „Физически науки, математика и информатика“, професионално направление 4.5 „Математика“, научна
специалност 01.01.13 „Математическо моделиране
и приложение на математиката в биологията и
медицината“ за нуждите на научно структурно
звено „Механика на флуидите“ със срок 2 месеца
от обнародването в „Държавен вестник“. Справки
и документи – в института, София, ул. Акад. Г.
Бончев, бл. 4, тел. 2 979 64 23, факс 2 870 74 98.
9701
60. – Институтът по физика на твърдото
тяло при БАН – София, обявява конкурс за главен асистент по 4.1. Физически науки, 01.03.26
Електрични, магнитни и оптични свойства на
кондензираната материя за нуждите на лаборатория „Нискотемпературна физика“ със срок 2
месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Справки и документи – в канцеларията на института, София 1784, бул. Цариградско шосе 72,
тел. 877-34-92.
9735
1. – М БА Л „ На ц иона л на к ард иолог и ч на
болница“ – ЕАД, София, обявява конкурс за
академична длъжност доцент по 03.01.49 сърдечносъдова хирургия със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в
отдел „Човешки ресурси“ на НКБ, ул. Коньовица
65, 1309 София, тел. 9211-234, 9211-244.
9736

СЪДИЛИЩА
Върховният административен съд на основание чл. 181 АПК съобщава, че е постъпило
оспорване от „Алфа Ромео“ – ООД, София, срещу
Наредба № 34 от 6.12.1999 г. за таксиметров превоз
на пътници, издадена от министъра на транспорта
и съобщенията, в частта за отмяна на чл. 21, ал. 1,
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т. 3, по което е образувано адм.д. № 10676/2012 г.
по описа на Върховния административен съд,
което е насрочено за 14.11.2012 г. от 11 ч.
10071
Върховният административен съд на основание чл. 181, ал. 1 АПК съобщава, че е постъпило
оспорване от „Млечни продукти Тракия“ – ЕООД,
Хасково, на Наредбата за специфичните изисквания
към млечните продукти, приета с ПМС № 119 от
2012 г., по което е образувано адм.д. № 12944/2012 г.
по описа на Върховния административен съд.
10134
Софийският градски съд на основание чл. 17,
ал. 1, т. 8 ЗПП вписва промени по ф.д. № 165/2011 г.
за политическа партия „Съюз за Пловдив“: заличава Дани Стефанова Каназирева като председател
на Изпълнителния съвет; вписва Йордан Колев
Кюмюрджиев като председател на Изпълнителния
съвет; вписва изменения в устава на политическа
партия „Съюз за Пловдив“, приети с решение на
Националното събрание, проведено на 22.07.2012 г.;
политическа партия „Съюз за Пловдив“ се представлява от председателя на Изпълнителния съвет
Йордан Колев Кюмюрджиев.
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ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел с общественополезна дейност
„Плувен клуб Левски“, София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружението
на 20.12.2012 г. в 12 ч. в седалището и адреса
на управление на сдружението в София, район
„Триадица“, бул. Арсеналски 4, плувен комплекс
„Спартак“, при следния дневен ред: 1. приемане на годишния счетоводен отчет и баланс на
сдружението; 2. приемане на цялостен отчет на
управителния съвет за дейността на сдружението
през изминалата година; 3. освобождаване от
отговорност на членовете на управителния съвет;
4. промяна в членовете на управителния съвет на
сдружението; 5. промяна в представителството
на сдружението; 6. разни. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе един час по-късно, на същото място и
при същия дневен ред.
10137
1. – Управителният съвет на Българското
статистическо дружество, София, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете на дружеството на 7.12.2012 г. в 15 ч. в
София в зала 423 на Института по математика
и информатика – БАН, София, ул. Акад. Георги
Бончев, бл. 8, при следния дневен ред: 1. отчет
на дейността за 2011/2012 г. и насоки за работа
през 2013 г.; 2. избор на ръководство; 3. други.
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