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ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ПРЕЗИ ДЕН Т
Н А РЕП У БЛИК АТА
УКАЗ № 434
На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Освобождавам Юрий Борисов Щерк от
длъжността извънреден и пълномощен посланик
на Република България в Държавата Израел.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на външните работи.
Издаден в София на 18 декември 2012 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
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МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 348
ОТ 20 ДЕКЕМВРИ 2012 Г.

за изменение на Постановление № 367 на
Министерския съвет от 2011 г. за изпълне
нието на държавния бюджет на Република
България за 2012 г. (обн., ДВ, бр. 106 от
2011 г.; изм. и доп., бр. 30, 45, 52, 61, 71, 72,
80, 82, 94, 98 и 99 от 2012 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В приложение № 6 към чл. 16 „Разходи
за заплати, възнаграждения и задължителни
осигурителни вноски на лицата по трудови,
извънтрудови и служебни правоотношения
(разходи за персона л) на първостепенни
разпоредители с бюджетни кредити по чл. 6,
ал. 1 от Закона за държавния бюджет на
Република България за 2012 г.“ на ред 14 се
правят следните изменения:
1. В колона 11 числото „9 534 158“ се заменя с „10 474 358“.
2. В колона 12 числото „9 534 162“ се заменя с „10 474 362“.
3. В колона 13 числото „105 906 180“ се
заменя със „107 786 580“.
Заключителна разпоредба
§ 2. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 349
ОТ 21 ДЕКЕМВРИ 2012 Г.

за изменение и допълнение на Наредбата
за специфичните изисквания към млечните
продукти, приета с Постановление № 119 на
Министерския съвет от 2012 г. (ДВ, бр. 48
от 2012 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 1 се създава ал. 3:
„(3) За продукти, произведени извън територията на Република България и предлагани на
българския пазар, се прилагат само изисквания
за превод на наименованията, които да са в
съответствие с разпоредбите на наредбата.“
§ 2. Член 2 се изменя така:
„Чл. 2. (1) Наименованието „сурово мляко“ се използва за млякото, получено чрез
секрецията на млечната жлеза на животните,
отглеждани в стопанства, което не е подгрявано до температура, по-висока от 40 °С, и
не е било подложено на обработка с равно
стоен ефект, съгласно Приложение I, т. 4.1 от
Регламент (ЕО) № 853/2004 на Европейския
парламент и на Съвета от 29 април 2004 г.
относно определяне на специфични хигиенни
правила за храните от животински произход
(ОВ, специално българско издание 2007 г.,
глава 03, том 56).
(2) Наименованието „мляко“ се използва
за мляко, обработено по начин, който не
променя неговия състав, или за мляко, чиято масленост е стандартизирана съгласно
чл. 114, параграф 2 във връзка с Приложение
XIII и съгласно Приложение XII, част II, т. 1,
буква „а“ от Регламент (ЕО) № 1234/2007 на
Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване
на обща организация на селскостопанските
пазари и относно специфични разпоредби за
някои земеделски продукти (OB, L 299 от
16.11.2007 г.).
(3) Наименованието по ал. 2 може да се
използва в съчетание с дума или думи за
означаване на вида, качеството, произхода,
предназначението на млякото, преработката
или промяната в състава му, свързана с екстракция или добавяне на естествени млечни
съставки съгласно Приложение XII, част II,
т. 1, буква „б“ от Регламент (ЕО) № 1234/2007.“
§ 3. Член 4 се изменя така:
„Чл. 4. (1) Наименованието „млечни продук
ти“ се използва за преработените продукти
в резултат от преработката на сурово мляко
или на допълнителна преработка на такива
преработени продукти съгласно Приложение I, т. 7.2 от Регламент (ЕО) № 853/2004.
Тези продукти могат да съдържат съставки,
необходими за производството им или за
да им придадат специфични характеристики съгласно чл. 2, параграф 1, буква „о“ от
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Регламент (EO) № 852/2004 на Европейския
парламент и на Съвета от 29 април 2004 г.
относно хигиената на храните (ОВ, специално
българско издание 2007 г., глава 13, том 44).
(2) За целите на определенията по ал. 1
съставките не се използват за замяна – цялостна или частична – на която и да е млечна
съставка съгласно Приложение XII, част II,
т. 2 от Регламент (ЕО) № 1234/2007.“
§ 4. Член 9 се изменя така:
„Чл. 9. Наименованието „масло“ се използва
за млечни продукти, установени в Приложение
XV и в буква А от допълнението към Приложение XV от Регламент (ЕО) № 1234/2007.“
§ 5. Член 17 се отменя.
§ 6. В чл. 18 след думите „кисело мляко
и“ се добавя „/или“.
§ 7. В чл. 20 думите „или стерилизация“ се
заличават и след думите „получена от сурово
мляко“ се поставя точка и текстът до края
се заличава.
§ 8. Член 21 се отменя.
§ 9. В чл. 23 след думите „кисело мляко
и“ се добавя „/или“.
§ 10. В чл. 24, ал. 3 думите „преработени
продукти от сирена“ се заменят с „допълнително преработени млечни продукти“.
§ 11. В чл. 28 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Когато млякото е различно от краве,
се посочва животинският вид, от който млякото е добито.“
§ 12. Член 30 се отменя.
§ 13. В § 1 от допълнителната разпоредба
се правят следните изменения:
1. Точка 1 се отменя.
2. Точка 2 се изменя така:
„2. „Имитиращи продукти, съдържащи в
състава си мляко“ са продукти, аналог на
изброените в приложението към чл. 3, в които млечна съставка е заменена с частични
или пълни заместители, като мазнини и/или
протеини от немлечен произход.“
§ 14. В § 2 от преходните и заключителните разпоредби думите „двумесечен гратисен
период от влизането в сила на наредбата“ се
заменят с „гратисен период до 31 декември
2012 г.“.
§ 15. В приложението към чл. 3 т. 13 и 17
се отменят.
Заключителна разпоредба
§ 16. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
11685
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 350
ОТ 21 ДЕКЕМВРИ 2012 Г.

за изменение и допълнение на Наредбата за
специално ползване на пътищата, приета с
Постановление № 179 на Министерския съвет
от 2001 г. (обн., ДВ, бр. 62 от 2001 г.; изм. и
доп., бр. 14 и 93 от 2006 г., бр. 79 от 2008 г. и
бр. 60 от 2012 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 5, ал. 2 се правят следните изменения и допълнения:
1. Точка 1 се изменя така:
„1. управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“ или от упълномощено
от управителния съвет длъжностно лице от
агенцията – за автомагистралите, скоростните
пътища и републиканските пътища I клас;“.
2. Създава се нова т. 2:
„2. изпълнителния директор на Национална
компания „Стратегически инфраструктурни
проекти“ за автомагистралите по чл. 28б,
ал. 1 от Закона за пътищата след въвеждане
в експлоатация на всички участъци от тях, а
за дейностите по чл. 26, ал. 1, т. 2 и ал. 2 от
Закона за пътищата – след получаване на съгласие от управителния съвет на компанията;“.
3. Досегашната т. 2 става т. 3 и се изменя
така:
„3. директора на съответното областно
пътно управление след упълномощаване от
председателя на управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“ въз основа на
решение на управителния съвет – за репуб
ликанските пътища II и III клас;“.
4. Досегашната т. 3 става т. 4.
§ 2. В чл. 6, ал. 1 се създава т. 5:
„5. не е осигурена безопасността на автомобилното движение съгласно изискванията на
Закона за движението по пътищата, установено
със становище на органите на Министерството
на вътрешните работи.“
§ 3. В чл. 7, ал. 1 думите „ал. 3“ се заменят с „ал. 4“.
§ 4. В чл. 8 се създава ал. 4:
„(4) Разрешение за специално ползване на
пътя чрез изграждане на търговски крайпътен
обект и пътни връзки към него се издава от
длъжностните лица по чл. 5, ал. 2, т. 1 – 3
въз основа на:
1. внесено от заинтересуваното лице искане
в съответното специализирано звено за оглед
на място или за разглеждане на проект за
комуникационно-транспортен план;
2. извършване на оглед от представители на
съответното специализирано звено и органите
на Министерството на вътрешните работи в
присъствието на заинтересуваното лице и съставяне на протокол за извършване на оглед;
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3. представяне за разглеждане в съответното
специализирано звено на проект за комуникационно-транспортен план, приет от органите
на Министерството на вътрешните работи;
4. представяне за съгласуване в съответното специализирано звено на технически
проект – част „Пътна“ и „Организация на
движението“, съгласуван от органите на Министерството на вътрешните работи.“
§ 5. В чл. 9 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В т. 1 думите „удостоверение за актуално състояние на съдебната регистрация“
се заменят с „удостоверение за наличие или
липса на публични задължения по чл. 87,
ал. 6 от Данъчно-осигурителния процесуален
кодекс (ДОПК)“.
2. Точка 4 се изменя така:
„4. становище на органите на Министерството на вътрешните работи;“.
3. Създава се т. 5:
„5. съгласуван технически проект – част
„Пътна“ и „Организация на движението“.“
§ 6. В чл. 10, ал. 1, т. 2 думите „и на нормите за проектиране към нея“ се заличават.
§ 7. В чл. 11 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 след думите „заинтересуваното
лице“ се добавя „след приключване на производството по чл. 8, ал. 4 и“.
2. Алинея 2 се отменя.
§ 8. В чл. 12 ал. 1 се изменя така:
„(1) Таксата за специално ползване на пътя
чрез експлоатация на новоизградени търговски
крайпътен обект и пътни връзки към него е
дължима от датата на издаване на разрешението за специално ползване на пътя чрез
експлоатация на търговски крайпътен обект
и пътни връзки към него. При промяна на
правото на собственост върху вече изградени
търговски крайпътен обект и пътни връзки
към него таксата за специално ползване чрез
експлоатация се дължи от новия собственик
от датата на придобиването му, като за задълженията преди тази дата отговорността
е солидарна на стария и новия собственик.“
§ 9. В чл. 13 се създават ал. 3 и 4:
„(3) Разрешение за специално ползване
на пътищата чрез изграждане на рекламно
съоръжение се издава съобразно един от одобрените от управителния съвет на Агенция
„Пътна инфраструктура“ типови проекти или
съгласуван индивидуален работен проект с
администрацията, управляваща пътя, съгласно
чл. 5, ал. 2.
(4) Срокът на разрешението по ал. 1 се
удължава при налагане на забрана за строителство в обхвата на пътя през зимния период
или извършване реконструкция на пътя – със
срока на забраната.“
§ 10. В чл. 14 се правят следните изменения
и допълнения:
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1. В т. 1 думите „удостоверение за актуално състояние на съдебната регистрация“
се заменят с „удостоверение за наличие или
липса на публични задължения по чл. 87,
ал. 6 ДОПК“.
2. Точка 3 се изменя така:
„3. съгласуван работен проект от администрацията, управляваща пътя, съгласно чл. 5,
ал. 2 или декларация-съгласие за изграждане
на рекламно съоръжение, съответстващо на
определен типов проект, съгласно чл. 13,
ал. 3;“.
3. В т. 4 след думите „зони на пътя“ се поставя запетая и се добавя „копие на документ
за собственост и актуална скица на имота“.
4. В т. 5 след думите „управляваща пътя“
се добавя „органите на Министерството на
вътрешните работи“.
§ 11. В чл. 15 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 2 след думата „автомагистралите“
се добавя „и скоростните пътища“;
б) точка 4 се изменя така:
„4. рекламното съоръжение в целия си
габарит отстои най-малко на 3 м от ръба на
пътната настилка, а отстоянието от центъра
на носещата му колона до ръба на пътната
настилка е не по-малко от 5 м;“
в) точка 5 се изменя така:
„5. разстоянието между отделни рекламни
съоръжения по посока на движението е не помалко от 300 м за автомагистрали и скоростни
пътища и 200 м за останалите пътища;“
г) създава се т. 6:
„6. горният ръб на фундамента на рекламното съоръжение не надвишава нивото на
терена.“
2. В ал. 2:
а) точка 4 се изменя така:
„4. в тунели и на разстояние, по-малко
от 600 м преди тях – за автомагистрали и
скоростни пътища, и 200 м – за останалите
пътища;“
б) създава се т. 8:
„8. когато рекламното съоръжение е с профил на носещата колона, различен от кръг.“
§ 12. В чл. 16 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 се създава изречение второ:
„Разрешението за специално ползване на
пътя чрез експлоатация на рекламно съоръжение се вписва в публичен регистър, воден
от администрацията, управляваща пътя, под
съответен регистрационен номер.“
2. В ал. 2 думите „удостоверение за актуално състояние на съдебна регистрация и“
се заличават.
3. Създават се нови ал. 4 и 5:
„(4) Срокът на валидност на издадено
разрешение за специално ползване на пътя
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чрез експлоатация на рекламно съоръжение
е 10 години.
(5) В едномесечен срок от прехвърляне правото на собственост на съответното рекламно
съоръжение новият собственик е длъжен да
уведоми писмено администрацията, управляваща пътя, за настъпилата промяна, която се
отразява в публичния регистър, воден от нея,
и в издаденото разрешение за експлоатация.
С уведомлението следва да бъде представено
нотариално заверено копие от договора за
прехвърляне собствеността на съответното
съоръжение.“
4. Създават се ал. 6 и 7:
„(6) При промяна на собствеността върху
рекламно съоръжение разрешението за специално ползване на пътищата чрез експлоатация на рекламно съоръжение се преиздава
на новия собственик за остатъка от срока,
определен в старото разрешение.
(7) Всяко рекламно съоръжение трябва да
бъде обозначено със стикер, съдържащ информация за номера и датата на разрешителното
за специално ползване, неговия собственик и
телефон за връзка.“
5. Досегашната ал. 5 става ал. 8 и в нея
думите „ал. 3“ се заменят с „ал. 4“.
6. Досегашната ал. 4 става ал. 9.
§ 13. Член 17 се изменя така:
„Чл. 17. (1) Таксата за специално ползване
чрез експлоатация на новоизградено рекламно
съоръжение е дължима от датата на издаване
на разрешението за специално ползване чрез
експлоатация на рекламно съоръжение. При
промяна на правото на собственост върху
вече изградено рекламно съоръжение таксата за специално ползване чрез експлоатация
се дължи от новия собственик от датата на
придобиването му, като за задълженията
преди тази дата отговорността е солидарна
на стария и новия собственик.
(2) Таксата по ал. 1 е дължима и при извършване на ремонт на рекламното съоръжение,
както и при извършване на реконструкция,
която не налага демонтаж на съоръжението.
(3) Разрешението за специално ползване
чрез експлоатация на рекламно съоръжение
се връчва на заинтересуваното лице след заплащане на дължимата годишна такса, а при
разсрочено плащане – след първата вноска.
(4) Поставяне, демонтиране, см яна на
винил, както и всякакви други ремонтни
дейности, свързани с експлоатацията и поддръжката на рекламните съоръжения, следва
да се извършват само през светлата част на
денонощието от лица, носещи отличителен
знак (С12) „Облекло с ярък цвят и светлоотразителни ленти“, по възлагане от собственика
на рекламното съоръжение.“
§ 14. Създава се чл. 17а:
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„Чл. 17а. Собствениците на рекламни съоръжения са длъжни да поддържат рекламните съоръжения и разположените върху тях
рекламни пана в техническа изправност.“
§ 15. В чл. 18 се създава ал. 3:
„(3) Разрешението за специално ползване
по ал. 1 има действие за срок една година.“
§ 16. В чл. 20 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В т. 1 думите „удостоверение за актуално състояние на съдебната регистрация“ се
заменят с „декларация по образец на администрацията, управляваща пътя, с която се
заявява, че при необходимост от изместване
на съоръжението заявителят ще извърши това
за собствена сметка“.
2. Създава се нова т. 2:
„2. удостоверение за наличие или липса на
публични задължения по чл. 87, ал. 6 ДОПК;“.
3. Досегашната т. 2 става т. 3.
4. Досегашната т. 3 става т. 4 и се изменя
така:
„4. съгласуван от администрацията, управляваща пътя, технически или работен проект
за съответния вид специално ползване на пътя,
както и становище от органите на Министерството на вътрешните работи за част „Пътна“
и част „Организация на движението“;“.
5. Досегашната т. 4 става т. 5.
§ 17. В чл. 21 се създава ал. 3:
„(3) Когато няколко лица ползват един
изкоп за полагане на линейни съоръжения,
всяко от тях дължи такса по Тарифата за
таксите, които се събират от Агенция „Пътна
инфраструктура“, в пълен размер, като всеки
отделен проект подлежи на самостоятелно
съгласуване.“
§ 18. В чл. 22, ал. 3 думите „чл. 26, ал. 4“
се заменят с „чл. 26, ал. 5“.
§ 19. В чл. 22а ал. 2 се изменя така:
„(2) Към искането за съоръжения, обслужващи конкретни имоти, заинтересуваното лице
представя документ за собственост, скица на
имота и съгласие от концесионера в случаите
по чл. 5, ал. 4.“
§ 20. В чл. 23 думите „изпълнителния
директор на Национална агенция „Пътна
инфраструктура“ се заменят с „председателя
на управителния съвет на Агенция „Пътна
инфраструктура“ и след тях се поставя запетая и се добавя „съответно от изпълнителния директор на Национална компания
„Стратегически инфраструктурни проекти“ за
автомагистралите по чл. 28б, ал. 1 от Закона
за пътищата“.
§ 21. В § 4 от преходните и заключителните разпоредби д у мите „изпълнителни я
директор на Национална агенция „Пътна
инфраструктура“ се заменят с „председателя
на управителния съвет на Агенция „Пътна
инфраструктура“.
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Преходни и заключителни разпоредби
§ 22. Заинтересуваните лица, които към
датата на влизане в сила на § 6 от преходните
и заключителните разпоредби на Закона за
изменение и допълнение на Закона за пътищата (ДВ, бр. 47 от 2012 г.) са инициирали
производство по съгласуване за издаване на
разрешение за специално ползване на пътищата чрез изграждане на крайпътни обслужващи
комплекси и пътни връзки към тях в обхвата
и обслужващите зони на автомагистралите,
независимо от етапа, на който се намират,
освен ако не е приключило с издадено разрешение за специално ползване, са длъжни в
тригодишен срок от влизането в сила на постановлението да приложат всички изискуеми
документи към подадените от тях заявления/
искания. В този случай производството се
приключва при условията, действали преди
влизането в сила на Закона за изменение и
допълнение на Закона за пътищата (ДВ, бр. 47
от 2012 г.). При неизпълнение след изтичане на
тригодишния период образуваните производства по издаване на разрешения за специално
ползване на пътищата се прекратяват.
§ 23. Разрешенията за специално ползване
на пътищата чрез експлоатация на рекламни
съоръжения, за които до влизането в сила на
постановлението има издадени разрешения за
специално ползване на пътищата чрез изграждане на рекламни съоръжения, се издават при
спазване на изискванията, действали преди
влизането в сила на постановлението.
§ 24. Издадените преди влизането в сила
на постановлението разрешения за специално
ползване на пътищата чрез експлоатация на
рекламни съоръжения остават валидни за
срока по § 5 от преходните и заключителните
разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за пътищата (ДВ, бр. 47 от
2012 г.).
§ 25. (1) Собствениците на рекламни съоръжения са длъжни да изпълнят изискванията
на чл. 16, ал. 7 в срок до 30 април 2013 г.
(2) След изтичане на срока по ал. 1 рекламните съоръжения, които не отговарят на
изискванията на чл. 16, ал. 7, се демонтират и
съхраняват в специализираните териториални
звена или администрацията, управляваща
пътя, и ако в срок до един месец от демонтирането не бъдат потърсени или не бъдат
уредени взаимоотношенията по реда на наредбата, те стават собственост на съответната
администрация.
§ 26. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
11686
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РЕШЕНИЕ № 1078
ОТ 21 ДЕКЕМВРИ 2012 Г.

за удължаване срока на Разрешението за
търсене и проучване на нефт и газ – подземни
богатства по чл. 2, ал. 1, т. 3 от Закона за
подземните богатства, в площ „Блок Добрич“,
разположена на територията на област Добрич
На основание чл. 5, т. 2, чл. 31, ал. 4 и
чл. 50, ал. 1, т. 2 от Закона за подземните
богатства, Решение № 915 на Министерския
съвет от 2003 г. (ДВ, бр. 2 от 2004 г.), Решение № 80 на Министерския съвет от 2007 г.
(ДВ, бр. 16 от 2007 г.), Решение № 222 на
Министерския съвет от 2009 г. (ДВ, бр. 28 от
2009 г.), чл. 2, т. 2.4 от сключения договор за
търсене и проучване на нефт и газ в площ
„Блок Добрич“, разположена на територията
на област Добрич, подписан на 4 февруари
2004 г., и мотивирано предложение от министъра на икономиката, енергетиката и туризма
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Удължава с една година срока на Разрешението за търсене и проучване на нефт и
газ в площ „Блок Добрич“, разположена на
територията на област Добрич.
2. За срока на удължението титулярят на
разрешението – „Русгеоком БГ“ – АД, София,
се задължава да извърши оценъчни геоложки
дейности:
2.1. по видове и обеми съгласно работна
програма – неразделна част от допълнителното споразумение към договора за търсене
и проучване;
2.2. съобразени с изискуемите по чл. 7 във
връзка с чл. 26 от Закона за пътищата минимални отстояния до пътища и съоръжения от
републиканската пътна мрежа и да не нанася
повреди или унищожаване на пътищата, пътните съоръжения и принадлежностите на пътя;
2.3. при стриктно спазване изискванията
на чл. 160, ал. 2 от Закона за културното
наследство;
2.4. които по никакъв начин да не засягат
териториите на недвижимите културни ценности и техните охранителни зони.
3. Упълномощава министъра на икономиката, енергетиката и туризма да сключи с
„Русгеоком БГ“ – АД, София, допълнително
споразумение към договора за търсене и
проучване на нефт и газ в площ „Блок Доб
рич“, разположена на територията на област
Добрич, в едномесечен срок от обнародването
на решението в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
11687
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РЕШЕНИЕ № 1081
ОТ 21 ДЕКЕМВРИ 2012 Г.

за издаване на разрешение за промяна в раз
мера на площ Блок „Добрич“ за търсене и
проучване на нефт и природен газ – подземни
богатства по чл. 2, ал. 1, т. 3 от Закона за
подземните богатства, разположена на тери
торията на област Добрич
На основание чл. 32, ал. 2, чл. 5, т. 2 и
чл. 50, ал. 1, т. 2 от Закона за подземните
богатства (ДВ, бр. 70 от 2008 г.) във връзка с
§ 105, ал. 2 от преходните и заключителните
разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за подземните богатства (ДВ,
бр. 100 от 2010 г.), Решение № 915 на Министерския съвет от 2003 г., Решение № 70 на
Министерския съвет от 2007 г. и мотивирано
предложение на министъра на икономиката,
енергетиката и туризма
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Дава разрешение на „Русгеоком БГ“ – АД,
София, да промени размера на площ Блок
„Добрич“ за търсене и проучване на нефт и
природен газ, разположена на територията на
област Добрич.
2. Размерът на площ Блок „Добрич“ се
променя на 750,4 кв. км и се определя с координати на точките, описващи площ Блок
„Добрич“ и изключените площи съгласно
приложението.
3. В площта титулярят на разрешението
„Русгеоком БГ“ – АД, София, се задължава
да извърши търсещо-проучвателни работи
по видове и обеми съгласно работна програма – неразделна част от допълнителното
споразумение към договора за търсене и
проучване.
4. Упълномощава министъра на икономиката, енергетиката и туризма да подпише
допълнително споразумение към договора
за търсене и проучване на нефт и природен
газ в Блок „Добрич“ в едномесечен срок от
обнародването на решението в „Държавен
вестник“.
5. Контролът по изпълнението на решението
и на сключения договор за търсене на нефт и
природен газ се осъществява от министъра на
икономиката, енергетиката и туризма.
6. Решението се обнародва в „Държавен
вестник“ и се обявява в общините Генерал
Тошево, Добрич, Шабла, Каварна и Балчик,
област Добрич.
7. Решението може да се обжалва по реда
на Административнопроцесуалния кодекс в
14-дневен срок от датата на обнародването
му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков

Приложение
към т. 2
Списък с координати на точките, описващи площ
за търсене и проучване на нефт и газ „Добрич“
Географски координати, система WGS84
Точки

Източна дължина

Северна ширина

1

2

3

1

27°58'08.40''

43°44'11.40''

2

28°04'32.34''

43°45'37.88''

3

28°09'12.92''

43°44'39.06''

4

28°10'47.57''

43°46'09.86''

5

28°15'19.17''

43°44'51.31''

6

28°18'26.00''

43°44'12.59''

7

28°24'28.68''

43°43'33.68''

8

28°24'14.83''

43°42'52.81''

9

28°24'50.73''

43°42'46.93''

10

28°25'06.49''

43°43'30.11''

11

28°26'00.00''

43°43'25.18''

12

28°25'51.00''

43°42'40.00''

13

28°24'39.63''

43°41'24.79''

14

28°25'32.00''

43°41'13.40''

15

28°25'02.00''

43°38'55.00''

16

28°15'19.50''

43°40'47.28''

17

28°11'00.80''

43°29'45.00''

18

28°18'32.00''

43°27'19.00''

19

28°00'02.41''

43°27'50.41''

изключена площ
1

28°02'25.56''

43°30'41.45''

2

28°02'26.91''

43°30'41.05''

3

28°02'32.17''

43°30'39.39''

4

28°02'32.86''

43°30'39.17''

5

28°02'32.72''

43°30'38.55''

6

28°02'32.44''

43°30'37.59''

7

28°02'30.68''

43°30'31.16''

8

28°02'30.57''

43°30'30.66''

9

28°02'30.52''

43°30'30.44''

10

28°02'30.43''

43°30'29.38''

11

28°02'30.24''

43°30'26.70''

12

28°02'30.17''

43°30'25.61''

13

28°02'30.12''

43°30'19.30''

14

28°02'30.14''

43°30'17.64''

15

28°02'30.20''

43°30'16.70''

16

28°02'30.23''

43°30'16.21''

17

28°02'30.13''

43°30'16.05''

18

28°02'29.40''

43°30'15.95''

19

28°02'16.93''

43°30'13.42''

20

28°02'02.15''

43°30'10.40''
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1

2

3

1

2

3

21

28°01'57.88''

43°30'09.53''

9

28°09'31.81''

43°27'48.56''

22

28°01'49.12''

43°30'07.65''

10

28°09'31.17''

43°27'49.27''

23

28°01'47.94''

43°30'08.86''

11

28°09'29.05''

43°27'51.72''

24

28°01'47.03''

43°30'09.77''

12

28°09'27.66''

43°27'53.32''

25

28°01'46.29''

43°30'10.48''

13

28°09'26.73''

43°27'54.38''

26

28°01'38.38''

43°30'18.23''

14

28°09'25.15''

43°27'56.18''

27

28°01'36.64''

43°30'19.90''

15

28°09'23.75''

43°27'57.79''

28

28°01'34.79''

43°30'21.64''

29

28°01'33.80''

43°30'22.56''

1

28°01'52.78''

43°42'32.94''

30

28°01'33.47''

43°30'22.87''

2

28°02'05.69''

43°42'23.25''

31

28°01'36.95''

43°30'24.71''

3

28°01'31.89''

43°42'03.59''

32

28°01'45.43''

43°30'29.15''

43°42'15.13''

28°01'50.66''

43°30'31.88''

4
11688

28°01'20.76''

33
34

28°01'55.76''

43°30'34.55''

35

28°01'57.69''

43°30'35.56''

36

28°01'58.41''

43°30'35.93''

37

28°02'02.34''

43°30'37.98''

38

28°02'07.75''

43°30'40.81''

39

28°02'09.63''

43°30'41.79''

40

28°02'14.08''

43°30'44.11''

41

28°02'14.53''

43°30'44.34''

42

28°02'14.81''

43°30'44.42''

43

28°02'15.02''

43°30'44.44''

44

28°02'15.25''

43°30'44.50''

45

28°02'15.51''

43°30'44.55''

46

28°02'15.71''

43°30'44.56''

47

28°02'15.86''

43°30'44.54''

48

28°02'16.22''

43°30'44.45''

49

28°02'20.51''

43°30'43.11''

50

28°02'24.06''

43°30'42.01''

51

28°02'24.63''

43°30'41.85''

52

28°02'24.89''

43°30'41.79''

53

28°02'24.91''

43°30'41.76''

54

28°02'24.92''

43°30'41.74''

55

28°02'24.97''

43°30'41.62''

56

28°02'24.97''

43°30'41.61''

57

28°02'24.99''

43°30'41.57''

1

28°09'22.59''

43°27'59.10''

2

28°09'22.99"

43°27'59.22''

3

28°09'28.03"

43°27'58.87''

4

28°09'30.12''

43°27'58.72''

5

28°09'31.80''

43°27'58.60''

6

28°09'33.14''

43°27'58.51''

7

28°09'34.32''

43°27'49.03''

8

28°09'33.60''

43°27'48.89''

изключена площ

изключена площ

МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ТРАНСПОРТА,
ИНФОРМАЦИОННИТЕ
ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА
СПОРАЗУМЕНИЕ

з а ус т а новя в а не на фу н к ц иона лен блок
въздушно пространство DANUBE FAB между
Република България и Румъния
(Ратифицирано със закон, приет от 41-ото
Народно събрание на 14 март 2012 г. – ДВ,
бр. 25 от 2012 г. В сила от 16 ноември 2012 г.)
ПРЕАМБЮЛ
Република България и Румъния (наричани
по-нататък „Страните“),
Изразявайки желанието си да сключат
Споразумение, в съответствие с Регламентите
за Единно европейско небе на Европейския
парламент и на Съвета и със съответните
актове за прилагане, с цел да бъде създаден
функционален блок въздушно пространство
във въздушното пространство, за което отговорност носят Република България и Румъния,
Вземайки предвид Меморандума за разбирателство между Министерството на транспорта,
информационните технологии и съобщенията
на Република България и Министерството на
транспорта и инфраструктурата на Румъния
за сътрудничество по въпроси на аеронавигационното обслужване и за установяване на
функционален блок въздушно пространство,
състоящ се от националното въздушно пространство на Република България, националното въздушно пространство на Румъния и
въздушното пространство, включено в обхвата
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на международноправните ангажименти на
Република България и Румъния, подписан в
София на 26 февруари 2010 г.,
Като имат предвид Меморандума за разбирателство за сътрудничество по въпросите,
свързани с управлението на въздушното движение и на аеронавигационното обслужване и
за подготовка за създаването и установяването
на функционален блок въздушно пространство – DANUBE FAB, между Главна дирекция
„Гражданска въздухоплавателна администрация“ (ГД „ГВА“) на Република България и
Румънската администрация за гражданско
въздухоплаване (RCAA) и Главната дирекция
за инфраструктура и въздушен транспорт към
Министерството на транспорта и инфраструктурата (MTI/DGIAT) на Румъния, подписан
във Велико Търново на 19 октомври 2010 г.,
Като имат предвид Меморандума за разбирателство между Държавно предприятие
„Р ъководс т во на въ зд у ш но т о д ви жен ие“
(ДП „РВД“) и Румънската администрация
за обсл у ж ване на въ зд у шно т о дви жение
(ROMATSA) за сътрудничество по въпросите
на предоставянето на аеронавигационно обслужване и за създаването на функционален
блок въздушно пространство, състоящ се от
националното въздушно пространство на
Република България, националното въздушно пространство на Румъния и въздушното
пространство, включено в обхвата на международноправните ангажименти на Република
България и Румъния (DANUBE FAB), подписан
в Букурещ на 10 август 2010 г.,
С оглед постигането на оптимален капацитет, ефикасност на полетите и разходна
ефективност на мрежата за управление на
въздушното движение във въздушното пространство на Република България и на Румъния, като едновременно с това се поддържа
високо ниво на безопасност, независимо от
съществуващите национални граници,
С оглед постигането на култура по безопасност, която отразява принципите на „Култура
на справедливост“ (Just Culture environment),
С убеденост в общата добавена стойност,
която ще се получи от създаването на DANUBE
FAB, по отношение на цялостното опазване
на околната среда и на устойчивото развитие,
Като признават фак та, че ефикасното
управление на въздушното движение (УВД)
и предоставянето на аеронавигационно обслужване (АНО) ще увеличи ползите за заинтересованите страни и с това ще стимулира
икономическия растеж,
К ат о изразяват у вереност, че тясно т о
сътрудничество между доставчиците на аеронавигационно обслужване ще удовлетвори
нуждите на гражданското и военното въздушно
движение в този регион,
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Като Страни по Конвенцията за международно гражданско въздухоплаване, подписана
в Чикаго на 7 декември 1944 г., наричана понататък „Чикагската конвенция“,
се договориха за следното:
Г л а в а

I

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
Член 1
Дефиниции
А ко не е посочено д ру го, т ермини т е,
използвани в това Споразумение, имат значението, което им е дадено в сега действащото законодателство на Европейския съюз,
отнасящо се до Единното европейско небе,
и в Чикагската конвенция. В допълнение се
прилагат следните дефиниции:
а) „Споразумение“ означава това Споразумение, както и всички изменения към
него;
б) „DANUBE FAB“ означава функционалния блок въздушно пространство, установен от Страните с това Споразумение;
в) „Въздушно пространство на DANUBE
FAB“ означава въздушното пространство
над територията на Република България,
въздушното пространство над територията на Румъния и въздушното пространство над онези части от открито море,
където Страните са поели, въз основа на
регионално споразумение, отговорност
за предоставяне на аеронавигационно
обслужване, наричани още район за
полетна информация София (Sofia FIR) и
район за полетна информация Букурещ
(Bucharest FIR);
г) „Територия“ означава земната повърхност и прилежащите є териториални
води под суверенитета на Република
България и съответно земната повърхност и прилежащите є териториални
води под суверенитета на Румъния в
съответствие с международното право;
д) „Национален надзорен орган (ННО)“
означава орган или органи, определени
от всяка от Страните, както е дефинирано в Регламент (ЕО) № 549/2004 на
Европейския парламент и на Съвета от
10 март 2004 г., за определяне на рамка
за създаването на Единно европейско
небе (Рамков регламент) и измененията
към него;
е) „Държавни институции по транспорта
и отбраната“ означава по отношение на
Република България – Министерството
на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Министерството
на отбраната, а по отношение на Румъния – Министерството на транспорта и
инфраструктурата и Министерството на
националната отбрана, или – и в двата
случая – всяко лице или орган, който/
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което може да бъде упълномощен(о) да
изпълнява която и да било от функциите,
изпълнявана в момента от посочените
по-горе институции, или сходни функции;
ж) „Трансграничен сектор“ означава обем
от въздушното пространство, в който
се предоставя трансгранично обслужване, както е дефинирано в Рамковия
регламент;
з) „Държавно въздухоплавателно средство“
означава въздухоплавателно средство
съгласно определението в чл. 3, буква
„б“ на Чикагската конвенция;
и) „EUROCONTROL“ означава Европейската организация за безопасност на
въздухоплаването;
к) „ICAO“ означава Международната организация за гражданско въздухоплаване;
л) „FIR“ означава въздушно пространство
с определени размери, в което се предоставят аеронавигационно обслужване
и аварийно-оповестително обслужване.
Член 2
Предмет и приложимост на Споразумението
2.1. С това Споразумение Страните установяват функционален блок въздушно пространство DANUBE FAB.
2.2. Споразумението определя рамката,
в която Страните си сътрудничат в предоставянето на управление на въздушното
движение и аеронавигационно обслужване
(УВД/АНО) във въздушното пространство
на DANUBE FAB.
2.3. Споразумението се прилага спрямо
въздушното пространство на DANUBE FAB.
Член 3
Суверенитет
Споразумението не нарушава суверенитета на Страните, както и техните съответни
изисквания по отношение на въпроси, свързани
с националната отбрана и сигурността, както
и по отношение на международни задължения, отнасящи се до поддържането на мира
и международната сигурност.
Член 4
Цели на DANUBE FAB
Целта на DANUBE FAB е да се постигне
оптима лно предоставяне на У ВД/А НО в
областите, отнасящи се до безопасността,
опазването на околната среда, устойчивото
развитие, капацитета, разходната ефективност
и гражданско-военното сътрудничество.
Член 5
Основни области на сътрудничество
За да се постигне целта на DANUBE FAB,
Страните поемат задължението да си сътрудничат и да предприемат подходящите мерки,
по-специално в следните области:
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а) безопасност;
б) въздушно пространство;
в) хармонизиране на правилата и процедурите на управление на въздушното
движение и предоставяне на аеронавигационно обслужване;
г) предоставяне на аеронавигационно обслужване;
д) таксуване на аеронавигационно обслужване;
е) надзор на УВД/АНО;
ж) ефективност;
з) дейности по търсене и спасяване;
и) разследване на авиационни произшествия и инциденти;
к) консултации на доставчици на аеронавигационно обслужване (ДАНО) и на
всички заинтересовани страни;
л) гражданско-военно сътрудничество;
м) УВД/АНО при непредвидени обстоятелства.
Член 6
Безопасност на DANUBE FAB
6.1. За да поддържат високо и постоянно
ниво на безопасност в DANUBE FAB, Страните се задължават да си сътрудничат и да
предприемат подходящи мерки, за да гарантират, че DANUBE FAB ще бъде установен и
управляван безопасно в съответствие с приложимите законови изисквания и изисквания
за безопасност.
6.2. По-специално Страните съвместно
осигуряват:
а) разработването и въвеждането на обща
политика по безопасност, като се отделя необходимото внимание на всички
линии на отговорност и отчетност за
безопасността на DANUBE FAB;
б) подобряване на процеса по докладване
за събития, свързани с безопасността и
стимулиране на откритост при доклад
ването/среда на „култура на справед
ливост“ (Just Culture environment);
в) обмен на информация относно докладвани събития, свързани с безопасността,
събиране, разследване и анализ на данни за безопасността, хармонизиране на
оценката на сериозността на събития,
свързани с безопасността, интегриране
и разпространение на данни за безопасност на европейско ниво;
г) непрекъснат надзор на безопасността/
проучване и мониторинг на ниво ННО/
ДАНО с цел да се избегне понижаване на
показателите по безопасност в DANUBE
FAB;
д) оценка на безопасността, включително
идентифициране на опасностите, оценка
и намаляване на риска при промени,
свързани с установяването на DANUBE
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FAB, и промени по отношение на УВД/
АНО в DANUBE FAB преди тяхното
въвеждане;
е) определяне на цели по отношение на
безопасността;
ж) разработване на Досие по безопасност
на DANUBE FAB.
Член 7
Въздушно пространство на DANUBE FAB
7.1. Страните съвместно осигуряват разработването и управлението на непрекъснато
въздушно пространство, както и координирано
управление на потока въздушно движение и
капацитета, като отчитат процесите на взаимодействие на международно ниво независимо
от съществуващите национални граници.
7.2. Страните по-специално гарантират:
а) разработване на обща политика по отношение на въздушното пространство
в тясно сътрудничество с гражданските
и военните институции;
б) проверка на промените, отнасящи се
до въздушното пространство, от гледна
точка на показателите за ефективност
на ниво DANUBE FAB;
в) координация с Управителния орган на
мрежата за управление на въздушното
движение;
г) консултации с ползвателите на въздушното пространство, при необходимост
и съвместни;
д) координирано създаване на трансгранично въздушно пространство.
Член 8
Хармонизиране на правилата и процедурите
8.1. Страните се задължават да хармонизират съответните си национални правила и
процедури за общо въздушно движение и за
гражданско-военна координация в рамките
на DANUBE FAB.
8.2. Държавните институции по транспорта
и отбраната на Страните и съответно националните надзорни органи създават механизъм
за консултации с цел редовно идентифициране
и отстраняване на разликите между онези
правила и процедури, които оказват влияние
върху DANUBE FAB.
Г л а в а
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УПРАВЛЕНИЕ НА DANUBE FAB
Член 9
Органи за управление на DANUBE FAB
9.1. Органите за управление на DANUBE
FAB са:
а) Управителен съвет;
б) Съвет на ННО;
в) Съвет на ДАНО.
9.2. Органите за управление на DANUBE
FAB не са юридически лица.

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 1

9.3. За да изпълняват своите задачи, органите, посочени в чл. 9.1, могат да създават
специализирани Постоянни комитети или
други помощни органи в съответствие със
своите Процедурни правила.
9.4. Постоянните комитети и помощните
органи ще се състоят, в зависимост от случая,
от експерти, определени от държавните институции на Страните, от ННО и от ДАНО.
Член 10
Управителен съвет на DANUBE FAB
10.1. Управителният съвет на DANUBE
FAB се състои от:
а) един високопоставен представител на
Държавната институция по транспорта
на всяка от Страните, надлежно упълномощен от съответната институция;
б) един представител на институцията,
която отговаря за военната авиация във
всяка от Страните, надлежно упълномощен от съответната институция;
в) ръководителите на ННО на Страните;
г) ръководителите на ДАНО на Страните.
10.2. Държавните институции по транспорта и отбраната на всяка Страна могат да
определят други представители за участие в
Управителния съвет на DANUBE FAB с консултативни и съветнически функции.
10.3. Управителният съвет на DANUBE
FAB се свиква редовно, но не по-рядко от
два пъти годишно.
10.4. Управителният съвет на DANUBE FAB
приема Процедурни правила за своята работа
и Правомощия и отговорности на съответните
Постоянни комитети.
10.5. Управителният съвет на DANUBE
FAB inter alia:
а) приема и предлага за одобрение от
Държавните институции по транспорта
и отбраната Стратегическа програма на
DANUBE FAB, която обхваща период
от най-малко пет години;
б) приема и предлага за одобрение от
Държавните институции по транспорта
и отбраната Годишен план на DANUBE
FAB, който развива в подробности елементите на Стратегическата програма
на DANUBE FAB и описва евентуални
промени в нея;
в) приема и предлага за одобрение от
Държавните институции по транспорта
Годишния доклад на DANUBE FAB;
г) одобрява общата политика по безопасността на DANUBE FAB, предложена от
Съвета на ДАНО и одобрена от Съвета
на ННО;
д) одобрява Досието по безопасност на
DANUBE FAB, предложено от Съвета на
ДАНО и одобрено от Съвета на ННО;
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е) ръководи п роцеса на изменение на
DANUBE FAB в съответствие с глава
XI на това Споразумение;
ж) предлага начини за прилагане на мерките, предвидени в описаните в това
Споразумение случаи;
з) съдейства за осъществяване на гражданско-военното сътрудничество в рамките
на DANUBE FAB;
и) съдейства за хармонизирането на съответните национални правила и процедури за общото въздушно движение и
за гражданско-военната координация в
рамките на DANUBE FAB;
к) анализира и одобрява общата политика
на DANUBE FAB за аеронавигационни
такси по предложение на Съвета на
ДАНО и след консултации със Съвета
на ННО;
л) съдейства за осъществяване на комуникация и консултации между Страните
и подпомага Страните в изпълнението
на техните задължения според разпоредбите на чл. 10 на Рамковия регламент
по отношение на консултациите със
заинтересованите страни;
м) следи за прилагането и предлага изменения към това Споразумение;
н) по молба на Страните координира техните позиции по отношение на прилагането
на международни споразумения, отнасящи се до гражданското въздухоплаване,
както и в техните връзки с Международната организация за гражданско въздухоплаване, EUROCONTROL, Европейската комисия и Европейската агенция
за безопасност на въздухоплаването,
както и в съвместните инициативи в
сферата на управлението на въздушното
движение;
о) взема решения за създаване на Транс
гранични сектори;
п) приема и предлага за одобрение от
Държавните институции по транспорта
и отбраната стратегически решения за
политиката на DANUBE FAB;
р) приема и предлага за одобрение от
Държавните институции по транспорта
План за ефективност на DANUBE FAB,
ако такъв план е предложен от Съвета
на ННО.
10.6. Управителният съвет на DANUBE FAB
може да извършва, в съответствие със своите Процедурни правила, всяка друга задача,
свързана с управлението на DANUBE FAB.
10.7. Решенията на Управителния съвет на
DANUBE FAB се вземат с единодушие, като
всяка от Страните има право на един глас.
10.8. Ако няма друга конкретна договореност, решенията на Управителния съвет на
DANUBE FAB са задължителни за страните.

ВЕСТНИК
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10.8.1. Ако Управителният съвет на DANUBE
FAB не успее да постигне единодушие по
конкретен въпрос, Съветът поставя въпроса
пред Държавните институции по транспорта
и отбраната на Страните.
10.8.2. Решенията на Държавните институции по транспорта и отбраната са задължителни за Управителния съвет на DANUBE FAB.
10.8.3. Ако Държавните институции по
транспорта и отбраната не успеят да намерят решение на поставения в съответствие с
параграф 10.8.1 въпрос, може да се приложат
разпоредбите на чл. 35.
10.9. Управителният съвет на DANUBE FAB
е основният представителен орган на DANUBE
FAB. Той представлява DANUBE FAB пред
трети страни, пред дру ги Фу нк ционални
блокове въздушно пространство и във всички
случаи, когато е необходимо представителство
или координация на равнище функционален
блок въздушно пространство.
Член 11
Съвет на ННО на DANUBE FAB
11.1. Съветът на ННО се състои от ръководителите на Националните надзорни органи
на Република България и на Румъния и от
представители, определени от тях.
11.2. Представителите на националните
институции и на доставчиците на аеронавигационно обслужване/съответните заинтересовани страни могат да бъдат поканени при
необходимост да присъстват на заседанията
на Съвета на ННО като наблюдатели.
11.3. Съветът на ННО приема Процедурни
правила и правомощия за своята дейност,
като уведомява за това Управителния съвет
на DANUBE FAB.
11.4. Съветът на ННО изпълнява inter alia
и следните задачи:
а) осигурява формална координация и взаимодействие между ННО, участващи в
прилагане на изискванията, които трябва
да се спазват от ДАНО и в свързани с
това въпроси, както и при изпълнението
на задачи, свързани с DANUBE FAB;
б) оценява и одобрява общата политика
по безопасност на DANUBE FAB и я
представя за одобрение от Управителния
съвет на DANUBE FAB;
в) оценява и утвърждава Досието по без
опасност на DANUBE FAB и го представя
на Управителния съвет на DANUBE FAB
за одобрение;
г) създава механизъм за консултации за редовно идентифициране и премахване на
различия между правилата и законовите
разпоредби, които оказват въздействие
върху DANUBE FAB;
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д) следи процеса на постигане на съвместимост и на хармонизиран подход
на сертифициране и текущ надзор на
ДАНО и организациите за обучение на
ръководители на полети;
е) следи за правилното прилагане на процесите, свързани с оценка на безопасността;
ж) следи процеса на постигане на съвместимост и хармонизирането на системите
за управление на безопасността на определените ДАНО и оказва съдействие
при създаването на общ регулаторен
режим по отношение на безопасността;
з) гарантира единен подход при тълкуването и прилагането на международните
изисквания, въведени от ICAO, Европейския съюз, EUROCONTROL или от
други оправомощени институции;
и) установява механизъм за консултации за
хармонизиране и намаляване до минимум на несъответствията в различията с
документите на ICAO, заявени от двете
Страни, в това число Регионалния аеронавигационен план на ICAO и други
споразумения;
к) осигурява хармонизиран подход при
решаване на случаи на несъответствие
с приложимите общи изисквания;
л) осигурява, когато е възможно, договарянето на обща позиция при подготовката на международни срещи, свързани
с фу н к ц иона л н и блокове въ зд у ш но
пространство, в това число и с по-нататъшното развитие на регионална схема
за ефективност, на които срещи ННО
действат от името на техните Страни
така, че нуждите на участващите Страни
да бъдат представени адекватно;
м) изготвя Годишен план и доклади за прилагане на законодателството на ЕЕН в
съответствие с европейските изисквания
за изготвяне на отчети.
11.5. Съпредседатели на Съвета на ННО са
ръководителите на Националните надзорни
органи на Република България и Румъния
или служители, определени от тях.
11.6. Съветът на ННО изпълнява задачите
си, като изготвя решения, доклади и становища, одобрени с единодушие, като всяка от
Страните има по един глас.
11.6.1. Решенията на Съвета на ННО се
смятат за решения на Главните директори на
ННО и имат задължителен характер.
11.6.2. В рамките на своята компетентност
ННО на Страните осигуряват изпълнението
на решенията на Съвета на ННО.
11.7. Ако Съветът на ННО не успее да пос
тигне единодушие по даден въпрос, Съветът
представя този въпрос пред компетентните
Държавни институции по транспорта за оценка
и препоръки.

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 3

11.8. Решенията на Съвета на ННО се вземат по безпристрастен, обективен и прозрачен
начин и не нарушават правата и задълженията
на ННО на национално равнище.
Член 12
Съвет на ДАНО на DANUBE FAB
12.1. За да се постигнат целите на това
Споразумение по отношение на предоставянето на аеронавигационно обслужване, доставчиците на аеронавигационно обслужване
на Страните създават Съвет на доставчиците
на аеронавигационно обслужване (ДАНО).
12.2. Съветът на ДАНО се състои от представители на гражданските доставчици на
аеронавигационно обслужване на Страните.
Когато е необходимо, на заседанията на Съвета на ДАНО като наблюдатели могат да
бъдат поканени представителите на Държавните институции по отбраната и транспорта
и на ННО.
12.3. Съветът на ДАНО приема Процедурни
правила за своята работа, като уведомява за
това Управителния съвет на DANUBE FAB.
12.4. Съпредседатели на Съвета на ДАНО
са директорите на определените граждански
доставчици на аеронавигационно обслужване.
12.5. Съветът на ДАНО изпълнява inter alia
и следните задачи:
а) оси г у ря ва с ът ру д н и чес т во т о меж д у
ДАНО при предоставяне на аеронавигационно обслужване;
б) разработва общата политика по без
опасност на DANUBE FAB и я предлага
за оценка и одобряване от Съвета на
ННО;
в) разработва Досието по безопасност на
DANUBE FAB и го представя за оценка
и одобрение от Съвета на ННО;
г) след одобрение от Съвета на ННО предлага на Управителния съвет за решение създаването на трансграничен(ни)
сектор(и);
д) приема и след съгласуване със Съвета
на ННО предлага за одобрение от Управителния съвет на DANUBE FAB обща
политика за аеронавигационни такси;
е) и нформ и ра Уп ра ви т ел н и я с ъвет на
DANUBE FAB за изменения в Споразумението за сътрудничество меж ду
ДАНО;
ж) дава стратегически насоки за разработването на съвместни системи и за
разполагането на разходноефективна
инфраст ру кт у ра за предоставяне на
услуги по комуникации, навигация и
надзор (КНО);
з) одобрява мерките за постигане на оптимално използване на въздушното пространство, предложени от съответните
ДАНО;
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и) взема решение за съвместно прилагане
на мерки за принудително събиране на
вземания спрямо оператори или собственици на въздухоплавателни средства,
които не са платили дължимите такси
за аеронавигационно обслужване, предоставено във въздушното пространство
на DANUBE FAB.
12.6. Съветът на ДАНО изпълнява задачите
си, като изготвя решения, доклади и становища, според случая, одобрени с единодушие,
като всяка от Страните има право на един глас.
12.6.1. Ако няма друга конкретна договореност, решенията на Съвета на ДАНО са
задължителни за ДАНО на Страните.
12.6.2. В рамките на своята компетентност
ДАНО на Страните осигуряват изпълнението
на решенията на Съвета на ДАНО.
12.7. Ако Съветът на ДАНО не успее да
постигне единодушие по даден въпрос, Съветът
представя този въпрос пред компетентните
Държавни институции по транспорта за оценка
и препоръки.
12.8. Решенията на Съвета на ДАНО се вземат по безпристрастен, обективен и прозрачен
начин и не нарушават правата и задълженията
на ДАНО на национално равнище.
Г л а в а

I I І

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ОБСЛУЖВАНЕ
Член 13
Аеронавигационно обслужване в DANUBE FAB
13.1. Страните осигуряват предоставянето
на следното аеронавигационно обслужване в
рамките на DANUBE FAB:
а) обслужване на въздушното движение;
б) обслужване по комуникации, навигация
и обзор (КНО);
в) аеронавигационно информационно обслужване и управление на аеронавигационната информация;
г) метеорологично обслужване.
13.2. Страните осигуряват аеронавигационно обслужване във въздушното пространство
на DANUBE FAB от сертифицирани и/или
определени ДАНО в съответствие с действащите национални и международни правила
и процедури.
Член 14
Споразумение за сътрудничество между ДАНО
14.1. Доставчиците на аеронавигационно
обслужване на Страните поемат ангажимента
да полагат максимални усилия за постигане
на целите на това Споразумение.
14.2. Доставчиците на аеронавигационно
обслужване сключват Споразумение за сътрудничество (Споразумение за сътрудничество
на ДАНО), което обхваща всички въпроси
на сътрудничеството между тях.

ВЕСТНИК
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14.3. Споразумението за сътрудничество
на ДАНО и всички изменения към него се
одобряват с решение на Съвета на ДАНО.
Управителният съвет на DANUBE FAB и
Съветът на ННО следва да бъдат надлежно
информирани.
14.4. Споразумението или мерките, приети според тези разпоредби, не ограничават
ДАНО, предоставящи обслужване в DANUBE
FAB, да се ангажират с по-нататъшно сът
рудничество.
Член 15
Обслужване на въздушното движение
Определените от Страните доставчици
на обслужване на въздушното движение си
сътрудничат в рамките на Съвета на ДАНО
с цел да се осигури постигането на целите
на това Споразумение.
Член 16
Комуникации, навигация и обзор
Страните работят в рамките на Съвета на
ДАНО за създаване на съвместни системи и
за разполагането на доставчиците на аеронавигационно обслужване с разходноефективна
инфраструктура за предоставяне на обслужване по КНО.
Член 17
Предоставяне и управление на аеронавига
ционна информация
Страните координират в рамките на Съвета
на ДАНО предоставянето и управлението на
аеронавигационната информация.
Член 18
Метеорологично обслужване
18.1. Всяка о т С т ра ни т е, п редс та вени
от съответната Държавна инстит у ци я по
транспорта, определя доставчик(ци) на метеорологично обслужване във въздушното
пространство, за което носи отговорност, и
съответно информира Управителния съвет
на DANUBE FAB.
18.2. Определените доставчици на метеорологично обслужване си сътрудничат в рамките
на Съвета на ДАНО с цел хармонизиране
на обслужването въз основа на най-добрите
практики и спазване на меж дународните
стандарти в тази сфера и повишаване на
ефективността и подобряване на показателите
на дейността им.
Член 19
Съвместно определяне на доставчици
19.1. Споразумението не ограничава правата
на всяка от Страните, представена от Държавните институции по транспорта, да определя,
отменя или променя определянето на един или
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повече доставчици на аеронавигационно обслужване за предоставяне на аеронавигационно
обслужване във въздушното пространство, за
което е отговорна съответната Страна.
19.2. Всяка от Страните уведомява Управителния съвет на DANUBE FAB, както и
другата Страна, за определяне, отмяна или
промяна на определянето на доставчик на
аеронавигационно обслужване за предоставяне
на аеронавигационно обслужване във въздушното пространство под нейна отговорност.
Съобщението трябва да съдържа:
а) информация за правното състояние на
определения доставчик на аеронавигационно обслужване;
б) статуса на сертифициране на определения доставчик на аеронавигационно
обслужване;
в) правата и задълженията на определения
доставчик на аеронавигационно обслужване на национално ниво;
г) всяко друго условие, свързано с определянето.
19.3. След всяко уведомление съгласно
чл. 19.2 Страните, представени от техните
Държавни институции по транспорта, издават
съвместна заповед за определяне на доставчик.
Управителният съвет трябва да бъде информиран за съвместната заповед за определяне
на доставчик, както и за условията, свързани
с определянето, в съответствие със законодателството на Европейския съюз в сферата на
Единното европейско небе.
19.4. Процедурата по този член се прилага
във всички случаи на промяна в определянето
на съвместно определен доставчик на аерона
вигационно обслужване, както и при съвместно
определяне на доставчик на аеронавигационно
обслужване в трансграничен сектор.
Член 20
Аеронавигационно обслужване в трансгра
ничен сектор
20.1. В зависимост от оперативните нужди
и след одобрение от Съвета на ННО Съветът
на ДАНО може да предложи на Управителния
съвет да бъдат създадени трансгранични сектори в рамките на въздушното пространство
на DANUBE FAB. Решението на Управителния
съвет на DANUBE FAB се прилага след одоб
рение от всяка от Страните при спазване на
съответните национални правила и процедури.
20.2. Споразумението за сътрудничество на
ДАНО съдържа всички необходими договорености между заинтересованите сертифицирани
доставчици на аеронавигационно обслужване
за предоставяне на аеронавигационно обслужване в създадения(те) трансграничен(ни)
сектор(и).
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20.3. В трансграничните сектори, създадени в съответствие с разпоредбите на чл. 20.1,
аеронавигационното обслужване ще се предоставя въз основа на конкретни писмени
договорености, одобрени от Съвета на ННО,
между сертифицираните доставчици на аеронавигационно обслужване.
20.4. Трансграничният(те) сектор(и) ще
се смятат за създадени след подписване на
съвместната(ите) заповед(и) за определяне на
доставчик съгласно разпоредбата на чл. 19.3.
20.5. Споразумението за сътрудничество
между ННО съдържа необходимите договорености между заинтересованите ННО за
надзор в създадените трансгранични сектори.
Г л а в а

I V

ДРУГИ СФЕРИ НА СЪТРУДНИЧЕСТВО
Член 21
Съвместни предприятия
21.1. За развитие на сътрудничеството и
на ефикасността на предоставяното обслужване определените ДАНО могат да създават
структури със или без статут на юридически
лица. Трети страни нямат право да придобиват акции, дялове или активи в съвместно
създадените структури.
21.2. Създаването на структури според
разпоредбите на чл. 21.1 се извършва в съответствие с националното законодателство
на всяка от Страните и след одобрение от
Управителния съвет на DANUBE FAB по
предложение на Съвета на ДАНО.
21.3. Страните могат да предоставят държавна собственост на структурите, създадени
според разпоредбите на чл. 21.1.
Член 22
Съвместно възлагане на обществени поръчки
22.1. С оглед стимулиране на сътрудничеството и по-нататъшно повишаване на капацитета и ефективността на DANUBE FAB
определените доставчици на аеронавигационно
обслужване могат да провеждат съвместни
процедури за обществени поръчки.
22.2. За целите на съвместното възлагане на
обществени поръчки определените за DANUBE
FAB ДАНО могат да изберат и прилагат всеки
един от националните режими за възлагане
на обществени поръчки.
22.3. ДАНО, чието национално законодателство за обществените поръчки се прилага,
ще се смята за Договаряща страна. ДАНО
имат равни права и задължения по време на
изпълнението на съвместната обществена
поръчка.
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НАДЗОР

ПЛАНОВЕ ЗА ЕФЕКТИВНОСТ

Член 23
Сътрудничество между ННО

Член 25
Планове за ефективност

23.1. Националните надзорни органи на
Страните си сътрудничат по въпроси, свързани
с надзор на УВД/АНО и с хармонизирането
на специфичните приложими правила и процедури в рамките на DANUBE FAB.
23.2. С цел изпълнение на техните задължения съгласно разпоредбите на чл. 23.1
ННО на Страните сключват Споразумение
за сътрудничество между ННО.
23.3. Споразумението за сътрудничество
между ННО и всички изменения към него се
одобряват от Съвета на ННО. Управителният
съвет на DANUBE FAB и Съветът на ДАНО
трябва да бъдат съответно информирани.

25.1. Съветът на ННО може да предложи
прилагането на планове за ефективност на
национално ниво или на ниво DANUBE FAB
и в съответствие със законодателството на
Европейския съюз.
25.2. Съветът на ННО координира разработването на плановете за ефективност и осигурява необходимите връзки с Европейската
комисия по въпроси, свързани с изпълнението
на плана(овете) за ефективност.
25.3. Съветът на ННО извършва редовни прегледи на изпълнението на плана за
ефективност на DA NUBE FA B, приет от
Управителния съвет на DANUBE FAB, и
предлага при необходимост прилагането на
корективни мерки.

Член 24
Общи принципи за надзор
24.1. Всеки ННО сертифицира доставчика/доставчиците на А НО, който/които
извършва/т основната си дейност и има/
имат регистриран адрес на управление на
територията на държавата, която е назначила
сертифициращия ННО.
24.2. Издадените в съответствие с приложимото законодателство на ЕС удостоверения
ще се признават взаимно без ограничения.
24.3. Резултатите от дейността по надзор
на безопасността спрямо определените ДАНО
се представят на Държавните институции по
транспорт на Страните.
24.4. В случай на аеронавигационно обсл у ж ване, предоставяно в т рансг раничен
сектор, надзорът върху ДАНО, предоставящ
обслужване в това въздушно пространство,
се осигурява от сертифициращия ННО. Споразумението между ННО определя изискванията за обмен на цялата информация, която
е необходима, за да се гарантира, че всички
заинтересовани ННО са в състояние напълно
да изпълняват задълженията си по надзора,
свързани с предоставянето на обслужване в
трансграничния сектор.
24.5. Споразумението за сътрудничество
между ННО включва, inter alia, разпоредби
по отношение на действията в случай на
неспазване на приложимите изисквания и
на условията, изложени в Приложение ІІ
към Регламент № 550/2004 на Европейския
парламент и на Съвета от 10 март 2004 г. за
предоставяне на аеронавигационно обслужване в Единното европейско небе (Регламент
за предоставяне на обслужване).
24.6. Всеки ННО, осигуряващ трансгранично обслужване, представя на сертифициращия
ННО всички необходими документи както
на съответния национален език, така и на
английски език.
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ПРИНЦИПИ НА ТАКСУВАНЕ
Член 26
Принципи за таксуване на аеронавигацион
ното обслужване
26.1. Страните разработват и прилагат
общи принципи, определ ящи политиката
на таксуване в DANUBE FAB, като се съ
образяват с действащото законодателство на
Европейския съюз.
26.2. Страните създават зони за таксуване
при прелитане във въздушното пространство
на DANUBE FAB по предложение на Управителния съвет на DANUBE FAB.
26.3. Управителният съвет на DANUBE FAB
осигурява редовни консултации със съответните заинтересовани страни по отношение
на политиката на таксуване във всяка зона
за таксуване при прелитане.
26.4. Политиката за таксуване в DANUBE
FAB се създава на базата на Хармонизирани
правила за таксуване, приети от Управителния
съвет на DANUBE FAB.
26.5. Хармонизираните правила за таксуване в DANUBE FAB се прилагат спрямо
всички зони за таксуване при прелитане във
въздушното пространство на DANUBE FAB.
26.6. Съветът на ДАНО може да предложи
въвеждането и прилагането на единна таксова единица за прелитане в DANUBE FAB и
създаването на единна зона за таксуване при
прелитане във въздушното пространство на
DANUBE FAB.
26.7. Предложението за въвеждане и прилагане на единна таксова единица за прелитане
в DANUBE FAB и за създаване на единна зона
за таксуване при прелитане във въздушното
пространство на DANUBE FAB се представя,
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след вземане на решение от Съвета на ДАНО,
за консултации с ползвателите на въздушното
пространство и с други заинтересовани страни.
26.8. След консултациите в съответствие с
чл. 26.7 предложението за въвеждане на единна таксова единица за прелитане в DANUBE
FAB и за създаване на единна зона за таксуване при прелитане в съответното въздушно
пространство се представя за одобрение от
Управителния съвет на DANUBE FAB.
26.9. Страните, представени от Държавните
институции по транспорта, съвместно информират Европейската комисия за всяко решение, взето съгласно разпоредбата на чл. 26.8.
26.10. По-конкретно Съветът на ДАНО:
а) разработва и предлага подходящи мерки,
с които да се гарантира съгласуваността и неизменността при прилагане на
правилата и регламентите за таксуване;
б) осигу рява съвместна координация с
EUROCONTROL и консултации с ползвателите на въздушното пространство
в съответствие със законодателството
на Европейския съюз.
26.11. По-конкретно Управителният съвет
на DANUBE FAB:
а) осигурява изпълнението на необходимите задължения, свързани със Зоната
за таксуване на DANUBE FAB, в това
число предоставянето на необходимата
информация на Европейската комисия;
б) разработва и предлага подходящи мерки,
с които да се гарантира съгласуваността и неизменността при прилагане на
правилата и регламентите за таксуване.
26.12.1. Страните по това Споразумение
могат съвместно да откажат предоставянето
на аеронавигационно обслужване на въздухо
плавателни средства, чиито оператори или
собственици не са заплатили дължимите такси за аеронавигационно обслужване (АНО),
предоставяно във въздушното пространство
на DANUBE FAB.
26.12.2. Съвместното прилагане на мерките
за принудително събиране на вземания съгласно разпоредбата на чл. 26.12.1 се одобрява от
Съвета на ДАНО по молба на всеки един от
доставчиците на аеронавигационно обслужване. Заинтересованите ДАНО уведомяват
за решението на Съвета на ДАНО съответните Държавни институции по транспорта,
EUROCONTROL и длъжника.
26.12.3. Ако по този проблем не бъде взето
друго решение, съвместното прилагане на
мярката за принудително събиране на вземанията съгласно чл. 26.12.1 остава в сила,
докато съответното задължение не бъде изплатено изцяло.
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ГЪВКАВО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ВЪЗДУШНОТО
ПРОСТРАНСТВО И ГРАЖДАНСКО-ВОЕННО СЪТРУДНИЧЕСТВО
Член 27
Гъвкаво използване на въздушното про
странство
27.1. Страните създават правна рамка за
сътрудничество на оперативно и техническо
равнище за ефикасно и последователно прилагане на концепцията за гъвкаво използване
на въздушното пространство, като отчитат
гражданските и военните изисквания.
27.2. В съответствие с чл. 27.1 Страните
осигу ряват създаването на договорености
и хармонизирани процедури между доставчиците на аеронавигационно обслужване и
съответните военни институции.
27.3. Страните осигуряват организирана
координация между гражданските и военните
институции на стратегическо, предтактическо
и тактическо равнище.
27.4. Като се отделя специално внимание
на принципите за гъвкаво използване на въздушното пространство и в съответствие със
съществуващите национални договорености
и приложими международни споразумения,
Страните сключват, където и когато това е
подходящо, писмени споразумения за допускане на военни учебни дейности в съответното въздушно пространство независимо от
съществуващите национални граници.
Член 28
Гражданско-военно сътрудничество
28.1. Всяка от Страните осигурява приоритет и неограничен достъп до въздушно пространство за полети на въздушната отбрана,
провеждащи мирновременни операции по
охрана в съответното въздушно пространство.
28.2. Страните осигуряват въвеждането
на съответни хармонизирани граж дански
и военни договорености с цел да се улесни
гражданско-военното сътрудничество за военни учебни дейности и полети на въздушната
отбрана, провеждащи мирновременни операции по охрана на съответното въздушно
пространство.
28.3. Страните въвеждат улеснена процедура за одобрение по дипломатически път или
специални разрешения за военни учебни дейности в съответното въздушно пространство.
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РАЗСЛЕДВАНЕ НА ИНЦИДЕНТИ И АВИАЦИОННИ ПРОИЗШЕСТВИЯ, АВАРИЙНО-ОПОВЕСТИТЕЛНО ОБСЛУЖВАНЕ И
СЪТРУДНИЧЕСТВО ПРИ ДЕЙНОСТИ ПО
ТЪРСЕНЕ И СПАСЯВАНЕ
Член 29
Разследване на инциденти и авиационни
произшествия
29.1. В случай на авиационни произшествия
или сериозни инциденти съгласно Чикагската
конвенция и съответното Европейско законодателство, възникнали във въздушното пространство над територията или под отговорността на една от Страните (наричана по-нататък
„Страна на възникване“) и контролирано от
доставчик на аеронавигационно обслужване,
чието основно място на дейност се намира
извън територията на Страната на възникване
(наричан по-нататък „ефективен доставчик на
аеронавигационно обслужване“), Страната на
ефективния доставчик на аеронавигационно
обслужване уведомява незабавно компетентните институции на Страната на възникване по
най-подходящия и бърз начин. Уведомлението
трябва да има най-малко същото съдържание
като уведомлението, посочено в Приложение
13 към Чикагската конвенция.
29.2. Страната на възникване извършва
разследване в съответствие с Приложение 13
на Чикагската конвенция и съответното законодателство на Европейския съюз. Страната
на ефективния доставчик на аеронавигационно обслужване улеснява в съответствие с
националните си закони и разпоредби достъпа
на компетентните институции на Страната,
провеждаща разследването, до помещенията,
съоръженията и материалите на ефективния
доставчик на аеронавигационно обслужване.
Предоставената информация се използва само
за целите, за които е дадена.
29.3. Страната на ефективния доставчик
на аеронавигационно обслужване има право
да назначи акредитиран представител и съветници, които имат права в съответствие с
разпоредбите на Приложение 13 на Чикагската
конвенция и съответното законодателство на
Европейския съюз.
29.4. Компетентните институции на Страната, провеждаща разследването, предоставят
на компетентните институции на Страната на
неизправния доставчик на аеронавигационно
обслужване проект за окончателен доклад от
разследването за коментари. При искане на
коментари Страната, провеждаща разследването, спазва международните стандарти и
препоръчителните практики, съдържащи се
в Приложение 13 към Чикагската конвенция.
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29.5. Компетентните институции на Страната, провеждаща разследването, предоставят
на компетентните институции на Страната
на ефективния доставчик на аеронавигационно обслужване окончателния доклад от
разследването в съответствие с разпоредбите
на Приложение 13 на Чикагската конвенция
и съответното действащо законодателство на
Европейския съюз.
29.6. Ако Страната, провеждаща разследването, установи недостатъци на равнище
DANUBE FAB, тя незабавно информира за
това Управителния съвет на DANUBE FAB.
29.7. Кореспонденцията, уведомленията и
докладите са на английски език.
29.8. Спрямо препоръките за безопасност,
възникнали при разследвания на безопасността
и свързани с DANUBE FAB, се прилагат всички
разпоредби на Приложение 13 на Чикагската
конвенция и съответното действащо законодателство на Европейския съюз. Отговорност
за надзор върху прилагането на препоръките
за безопасност на равнище DANUBE FAB се
поема от Съвета на ННО.
Член 30
Дейности по търсене и спасяване
Страните установяват тясно сътрудничество
между техните национални Координационни
центрове за операции по търсене и спасяване
в съответствие със специфичните изисквания
на Чикагската конвенция.
Г л а в а

X

ИЗМЕНЕНИЕ НА DANUBE FAB
Член 31
Присъединяване на трети страни към DANUBE
FAB
31.1. DANUBE FAB е отворен за присъединяване на трети страни. Молбата за присъ
единяване се адресира до Управителния съвет
на DANUBE FAB.
31.2. Присъединяването се провежда в съответствие с Общите разпоредби за изменение
на DANUBE FAB.
31.3. Освен в случаите, когато Страните са
постигнали различна договореност, кандидатът поема всички разходи по изпълнение на
необходимите условия съгласно законодателството на Европейския съюз.
31.4. Преговорите за присъединяване на
трета страна се провеждат от компетентните
институции на Страните.
Член 32
Общи разпоредби за изменение
32.1. DANUBE FAB се изменя от Страните
чрез промяна на вертикалните и хоризонталните граници на въздушното пространство в
резултат от присъединяването на трети страни
към Споразумението.

БРОЙ 1

ДЪРЖАВЕН

32.2. Всяка промяна в DANUBE FAB се
провежда чрез изменение на това Споразумение и в съответствие с принципите, заложени
в законодателството на Европейския съюз.
32.3. Всяко изменение на DANUBE FAB
преминава през преходен период, договорен
от Страните. Във всички случаи преходният
период не може да бъде по-кратък от 6 месеца след влизането в сила на изменението на
Споразумението.
32.4. Преходът се извършва на няколко
фази. Фазите на прехода се определят и одобряват от Управителния съвет на DANUBE
FAB. Преходният период на изменение не
нарушава безопасността и непрекъснатостта
на дейностите в DANUBE FAB и оказва минимално въздействие върху всички необходими договорености за функционалния блок
въздушно пространство.
32.5. Управителният съвет на DANUBE
FAB внимателно следи дейностите в DANUBE
FAB по време на преходния период. Ако се
установи отрицателно въздействие от промяната върху безопасността и непрекъснатостта
на дейностите в DANUBE FAB, Управителният съвет на DANUBE FAB решава дали да
преустанови преходния период и да наложи
съответни корективни мерки.
32.6. Изменението на DANUBE FAB влиза
в сила в деня след изтичането на преходния
период.
Член 33
Спиране
33.1. Всяка Страна има право едностранно
да спре, частично или изцяло, изпълнението на
Споразумението във всички случаи, свързани с
опазването на обществения ред, националната
сигурност и националната отбрана.
33.2. Изпълнението на Споразумението от
някоя от Страните може да бъде спряно в
следните случаи:
а) война;
б) революция или бунт;
в) терористични актове, които застрашават
безопасността на въздушния транспорт;
г) природни бедствия, които застрашават
безопасността на въздушния транспорт.
33.3. Спиращата Споразумението Страна
незабавно уведомява другата Страна по дипломатически канали. В такъв случай Страните
полагат усилия да сключат конкретни временни споразумения, като отчитат плановете
за непредвидени обстоятелства, посочени в
чл. 33.7.
33.4. Страната, която е спряла изпълнението на Споразумението, поема разходите,
възникнали във връзка със спирането. Страната полага усилия да отмени спирането в
практически най-краткия възможен срок.
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33.5. Спиращата Споразумението Страна уведомява другата Страна веднага след
като причините за спирането престанат да
съществуват.
33.6. Управителният съвет издава решение
за прекратяване на спирането съгласно разпоредбата на чл. 37.5. Освен в случаите, за
които в решението са предвидени преходни
мерки, прекратяването влиза в сила веднага.
33.7. Всяка Страна разработва планове за
непредвидени обстоятелства с оглед да осигури непрекъснатост на аеронавигационното
обслужване във своето въздушно пространство в случай на спиране или прекратяване
на Споразумението.
Г л а в а
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ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Член 34
Командироване на персонал
34.1. Националните надзорни органи или
съответно доставчиците на аеронавигационно
обслужване на една от Страните могат временно да командироват служители с тяхното
писмено съгласие при другата Страна с цел
работа по конкретни дейности или проекти
от взаимен интерес и по въпроси, свързани с
функционалния блок въздушно пространство.
34.2. През периода на командировката
командированият запазва своята длъжност
и трудовия си договор с командироващия
работодател.
34.3. През периода на командировката командированият е подчинен на интересите на
структурата или органа, при който е командирован, и не извършва работа за основния
си работодател. Структурата или органът, при
който е командирован служителят, компенсира командирования служител за работата,
извършена по време на командировката, в
съответствие с Правилата за командировки,
посочени в чл. 34.5.
34.4. Командировката може да бъде прекъсната по всяко време, ако интересите на
командироващия работодател изискват това
или поради основателни причини. След края на
периода на командировка, както и във всички
случаи на преждевременно прекратяване на
командировката служителят се възстановява
на първоначалната му длъжност в рамките
на 15 дни. Ако първоначалната длъжност е
закрита, командированият служител се преназначава на друга равностойна длъжност.
34.5. Съветите на ДАНО и ННО разработват
в зависимост от случая Правила за командировки във времевата рамка, определена с
това Споразумение.
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Член 35
Уреждане на спорове
35.1. Всички спорове, възникващи между
Страните, свързани с тълкуването, прилагането или изпълнението на Споразумението, в
това число и с неговото действие, валидност
или прекратяване, първоначално се представят
пред Управителния съвет на DANUBE FAB.
35.2. Ако Страните не успеят да постигнат
мирно решение на спора със съдействието на
Управителния съвет на DANUBE FAB или с
други средства в период от шест месеца, всяка от Страните може да представи спора за
окончателен и задължителен арбитраж пред
Постоянния арбитражен съд в съответствие с
неговите Допълнителни правила за арбитраж
при спорове между две държави, които са
действащи към датата на влизане в сила на
това Споразумение.
35.3. Езикът, който се използва по време
на арбитражните процедури, е английският.
35.4. Определящият орган е Генералният
секретар на Постоянния арбитражен съд.
35.5. Мястото на арбитража е в Хага.
35.6. Решенията на Постоянния арбитражен
съд са задължителни за страните по спора.
35.7. За нуждите на тълкуването и изпълнението на това Споразумение, ако възникне
несъответствие или сериозна терминологична
разлика между законодателството на Европейския съюз и законодателството на ICAO
или в други документи, приоритет се дава на
разпоредбите в законодателството на Европейския съюз.
Член 36
Изменения на Споразумението
36.1. Управителният съвет на DANUBE FAB
и всяка от Страните имат право да предлагат
изменения на Споразумението.
36.2. Всички изменения влизат в сила в деня
на получаване чрез дипломатическа нота на
последното писмено уведомление, с което се
потвърждава, че страните са изпълнили всички
съответни вътрешни процедури, необходими
за влизане в сила.
Член 37
Прекратяване
37.1. Всяка Страна има право по всяко
време да уведоми писмено другата Страна за
своето решение да прекрати Споразумението.
Съобщение за такова уведомление се изпраща едновременно до Управителния съвет на
DANUBE FAB, ICAO и Европейската комисия.
37.2. Споразумението се прекратява една
година след датата на получаване на уведомлението от другата Страна, освен в случаите,
когато уведомлението бъде оттеглено по договореност преди края на този период. При
липса на потвърждение за получаване от
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другата Страна се приема, че уведомлението
е било получено 14 дни след получаване на
потвърждение за получаването му от ICAO.
37.3. Ст раните съвместно определ ят и
разпределят разходите, произтичащи от прекратяването на Споразумението.
37.4. Финансовите последствия от прекратяването се определят в специално споразумение,
сключено между Страните. Правото на всяка
от Страните да прекрати Споразумението
остава незасегнато.
37.5. Управителният съвет на DANUBE
FAB взема решение относно необходимите
преходни мерки, за да се гарантира, че дейностите във функционалния блок въздушно
пространство остават незасегнати.
Член 38
Регистрация
Страните представят в ICAO Споразумението и всички последващи изменения в него.
Член 39
Кореспонденция
Цялата кореспонденция и документите,
разменени меж д у ст раните във връзка с
DANUBE FAB, са на английски език.
Член 40
Влизане в сила и срок на действие
40.1. Споразумението влиза в сила в деня
на получаване чрез дипломатическа нота на
последното писмено уведомление, с което
се потвърждава, че Страните са изпълнили
всички съответни вътрешни процедури, необходими за влизане в сила на Споразумението.
40.2. Споразумението е безсрочно.
Г л а в а
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ПРЕХОДНИ РАЗПОРЕДБИ
Освен в случаите, когато Споразумението
предвижда конкретен срок, всички Процедурни правила или други документи, предвидени
в това Споразумение, се приемат от компетентните органи не по-късно от шестдесет
дни след влизане в сила на Споразумението.
В потвърждение на което долуподписаните,
които са упълномощени за това, подписаха
това Споразумение.
Това Споразумение е сключено на 12 декември 2011 г. в Брюксел в екземпляри на
български, румънски и английски език, като
всички текстове са с еднаква автентичност.
В случай на различия при тълкуването за меродавен се приема текстът на английски език.
За Република България:
За Румъния:
Ивайло Московски,
Александру Назаре,
министър на
държавен секретар
транспорта,
в Министерството на
информационните
транспорта и
технологии и
инфраструктурата
съобщенията
11438
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МИНИСТЕРСТВО
НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
НАРЕДБА № Iз-2525
от 14 декември 2012 г.

за преминаване на държавната служба в
Министерството на вътрешните работи
Раздел І
Общи положения
Чл. 1. С тази наредба се определят условията и редът за преминаване на държавната
служба в Министерството на вътрешните
работи (МВР) чрез:
1. израстване в категория;
2. израстване в степените на категории Г
и Е;
3. заемане на длъжности в рамките на
притежаваната категория;
4. назначаване на друга длъжност в рамките на притежаваната категория или на
длъжност от по-ниска категория по искане
на държавния служител;
5. назначаване в по-висока степен на длъжност или в по-високо ниво на длъжност;
6. временно назначаване на длъжност;
7. преместване на длъжност.
Чл. 2. Професионалното развитие на държавните служители в МВР се основава на
основните принципи на управление на държавната служба в МВР.
Чл. 3. (1) Дирекция „Човешки ресурси“ –
МВР, организира конкурсите за:
1. израстване в категории Б, В и Г;
2. заемане на длъжности в рамките на
категория В и по-висока.
(2) Органите по чл. 186, ал. 1 от Закона за
Министерството на вътрешните работи (ЗМВР)
организират и провеждат конкурсите за израстване в категория Д и конкурсите за заемане
на длъжности в рамките на категория Г и
по-ниска с методическа помощ и контрол от
дирекция „Човешки ресурси“ – МВР.
(3) Ръководителите на ст ру кт у рите по
чл. 9 ЗМВР обезпечават административнотехнически подготовката и провеждането на
конкурсите.
Чл. 4. Конкурсите за академични длъжнос т и се п ровеж дат и в с ъо т ве т с т вие с
разпоредбите на Закона за развитието на
академичния състав в Република България и
Правилника за прилагане на Закона за развитието на академичния състав в Република
България.
Чл. 5. (1) Когато за дадена длъжност се
изисква ниво на достъп до класифицирана
информация, което служителят не притежава,
същият се допуска до участие в конкурса.
(2) Проучването по Закона за защита на
к ласифицираната информаци я (ЗЗК И) се
провежда само за класираните кандидати.
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(3) Присъждането на категория на служителя или назначаването му на длъжност
се извършва след издаване на разрешение за
съответното ниво на достъп до класифицирана
информация.
(4) Ако на служителя не бъде разрешено
съответното ниво на достъп до класифицирана
информация, не му се присъжда категория и
не се назначава на длъжността.
Раздел ІІ
Израстване в категория
Чл. 6. Професионалната кариера на държавния служител се основава на последователно израстване в следващата категория
чрез конкурс и преминаване на съответна
професионална подготовка.
Чл. 7. (1) Израстване в следваща по-висока
категория се допуска след прослужване на
определен минимален срок в предходната
категория, както следва:
1. за израстване в категория Д – прослужени 3 години в категория Е;
2. за израстване в категория Г – прослужени
3 години в категория Д;
3. за израстване в категория В – прослужени
5 години в категория Г или прослужени 3 години в категория Г – за служители, израснали
от категория Д;
4. за израстване в категория Б – прослужени 3 години в категория В.
(2) За израстване в следваща по-висока
категория и заемане на длъжностите „главен разследващ полицай“ допълнително се
изисква:
1. за длъжностите от категория В – не помалко от 5 години юридически стаж или не
по-малко от 4 години стаж на длъжности за
разследващи полицаи;
2. за длъжностите от категория Б – не помалко от 7 години юридически стаж или не
по-малко от 5 години стаж на длъжности за
разследващи полицаи.
(3) При определяне на стажа за разследващи полицаи по чл. 217, ал. 3 ЗМВР се взема
предвид и прослуженото време като дознатели.
(4) За израстване в категория Г могат да
кандидатстват служители от категория Д,
притежаващи изискващата се за заемане на
длъжността минимална образователно-квалификационна степен на висшето образование.
Чл. 8. (1) За израстване в категория А
конкурс не се провежда.
(2) Министърът на вътрешните работи
може да присъжда категория А на държавни
служители, притежаващи категория Б.
Чл. 9. (1) Конкурси за израстване в категории Б, В и Г и заемане на вакантни длъжности
от съответната категория се организират и
провеждат по предложение на органите по
чл. 186, ал. 1 ЗМВР.
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(2) Предложението се изпраща до министъра на вътрешните работи чрез дирекция
„Човешки ресурси“ – МВР.
(3) В предложението се включват вакантни
длъжности от ниските йерархични нива на
съответната категория, както и длъжности,
останали незаети след провеждане на конкурс
за заемане на вакантни длъжности в рамките
на съответната категория.
Чл. 10. (1) Конкурсите за израстване в
категория се организират и провеждат поотделно за:
1. длъжности, за които се изисква полицейска подготовка;
2. длъжности, за които се изисква подготовка по пожарна безопасност и защита на
населението;
3. длъжности извън посочените в т. 1 и 2.
(2) При организиране и провеждане на
конкурси по ал. 1, т. 3 длъжностите, включени в даден конкурс, се групират по начин,
позволяващ проверка на професионалните
знания на служителите в дадена област.
Чл. 11. (1) Заповедта за обявяване на конкурс за израстване в категории Б, В и Г се
издава от министъра на вътрешните работи,
а за израстване в категория Д – от органите
по чл. 186, ал. 1 ЗМВР.
(2) В заповедта по ал. 1 се определят:
1. категорията, броят и наименованията на
вакантните длъжности и разпределението им
по структурни звена и населени места;
2. общи и специфични изисквания за участие в конкурса и за заемане на длъжностите,
както и основно месечно възнаграждение;
3. необходими документи за кандидатстване, място и краен срок за подаването им;
4. начин за провеждане на конкурса, тематика, начин за оценяване и елиминаторен
праг при проверка на професионалните знания
на служителите;
5. срок за провеждане на конкурса;
6. председател, заместник-председател,
членове на конкурсната комисия и технически
секретар(и).
(3) В конкурсната комисия се включват
представители на структурата, за която е
обявен конкурсът, при задължително участие
на служител с юридическо образование и
на представител на дирекция „Човешки ресурси“ – МВР, или на аналогичните є звена.
При провеждане на структурирано интервю в
състава на конкурсната комисия се включва
и психолог.
(4) За председател и заместник-председател
на конкурсната комисия се определят служители, които притежават категория, равна
или по-висока от категорията, за която се
провежда конкурсът.
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Чл. 12. (1) Държавните служители подават
заявление за участие в конкурса за израстване в категория и заемане на длъжност, като
прилагат изискващите се документи.
(2) Служителите подреждат по предпочитание длъжностите, за които кандидатстват.
(3) Заявлението за участие в конкурса се
регистрира в деловодството на структурното
звено по месторабота и се изпраща по служебен
ред в съответното звено „Човешки ресурси“.
(4) Звеното „Човешки ресурси“ своевременно изпраща на конк у рсната комиси я
документите на всички служители, подали
заявление за участие.
(5) След подаване на заявлението за участие в конкурса служителите нямат право да
променят посочените от тях длъжности или
подреждането им по предпочитания.
Чл. 13. Не се допускат до участие в конкурс за израстване в категория държавни
служители:
1. за които е влязла в сила заповед за налагане на дисциплинарно наказание по чл. 226,
ал. 1, т. 4 или 5 ЗМВР и срокът на действие
на наказанието не е изтекъл към крайната
дата за подаване на заявленията за участие;
2. срещу които е образувано дисциплинарно
производство по реда на чл. 230, ал. 1 ЗМВР
към крайната дата за подаване на заявленията
за участие;
3. временно отстранените от длъжност.
Чл. 14. (1) Конкурсната комисия:
1. проверява подадените документи;
2. допуска до участие в конкурса служителите, които са представили в срок необходимите документи, отговарят на условията за
участие в конкурса и на общите и специфичните изисквания за длъжностите, за които
кандидатстват;
3. провежда конкурсната процедура;
4. класира кандидатите.
(2) При необходимост от запазване в тайна
самоличността на служителите или на данни,
съставляващи класифицирана информация:
1. не се обявяват данни за служителите и
за разпределението на незаетите длъжности
по структурни звена и населени места при
публикуване на заповедта;
2. служителите се информират лично за тези
данни от дирекция „Човешки ресурси“ – МВР,
или аналогичните є звена;
3. решенията по ал. 1, т. 2 и 4 се обявяват
лично на кандидатите.
(3) Участието на държавните служители
в конкурса се прекратява с решение на конкурсната комисия при влязла в сила заповед
за налагане на дисциплинарно наказание по
чл. 226, ал. 1, т. 4 или 5 ЗМВР, при образуване
на дисциплинарно производство по реда на
чл. 230, ал. 1 ЗМВР, при временно отстраняване от длъжност, както и при прекратяване
на служебното правоотношение.
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Чл. 15. (1) Заседанията на конкурсната
комисия се ръководят от председателя, а в негово отсъствие – от заместник-председателя,
и се провеждат в присъствието на най-малко
2/3 от състава на комисията.
(2) Решенията на комисията се вземат с
гласовете на повече от 1/2 от присъстващите.
При равен брой гласове решаващ е гласът
на председателя на комисията, а в негово
отсъствие – на заместник-председателя на
комисията.
(3) За заседанията на комисията се води
протокол, който се подписва от присъстващите
членове на комисията.
(4) Председателят, заместник-председателят и членовете на комисията нямат право
да разгласяват класифицирана информация,
свързана с организирането и провеждането на
конкурса и данни за участниците в конкурса
по смисъла на Закона за защита на личните
данни (ЗЗЛД).
(5) Председателят, заместник-председателят и членовете на конкурсната комисия са
длъжни писмено да уведомят органа, обявил
конкурса, ако някой от допуснатите до участие
кандидати е свързано с тях лице по смисъла
на Закона за предотвратяване и установяване
на конфликт на интереси (ЗПУКИ). В този
случай органът, обявил конкурса, издава заповед за замяна на членовете на комисията,
които са свързани лица с някой от допуснатите
до участие кандидати.
Чл. 16. (1) Заповедта за обявяване на конкурса, списъците с допуснатите и недопуснатите до участие кандидати и класирането
се публикуват в електронната страница на
дирекция „Човешки ресурси“ – МВР, и се
поставят на общодостъпни места в службите
и дирекциите. За недопуснатите кандидати
се посочва причината за недопускането им.
(2) Разпоредбата на ал. 1 не се прилага
при провеждане на конкурси по чл. 17, ал. 2.
Чл. 17. (1) Конкурс за израстване в категория се провежда чрез проверка на професионалните знания на служителите по един
или повече от следните начини: изпит, тест
на професионална тематика, решаване на
казуси, писмена разработка.
(2) Конкурс за израстване в категория и
заемане на длъжности, определени за осъществяване на дейност по осигуряване и прилагане
на разследване чрез служител под прикритие,
се провежда по документи.
(3) Със служителите може да се проведе
и структурирано интервю.
Чл. 18. (1) Тестовете и казусите за проверка на професионалните знания, както и
методологията за провеждането и оценяването
им се разработват от структурите по чл. 9
ЗМВР по направления на дейност съвместно
с Академията на МВР.
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(2) Структурираното интервю със служителите се провежда в съответствие с Методиката
за провеждане и оценка на структурирано
интервю – приложение № 1.
Чл. 19. (1) Конкурсната комисия определя
най-малко три различни варианта за провеждане на конкурса съобразно определения в
заповедта начин.
(2) Един от кандидатите чрез жребий
изтегля варианта, по който ще се проведе
конкурсът, непосредствено преди началото му.
(3) Конкурсът се провежда с всички служители в един и същи ден и час по изтегления
вариант.
Чл. 20. По искане на служителите служебните ръководители разрешават платен отпуск
по чл. 212, ал. 1, т. 1 – 3 ЗМВР или неплатен
отпуск по чл. 213, ал. 1 ЗМВР за дните на
провеждане на конкурса.
Чл. 21. (1) Служителите са длъжни да се
явят на определените места за провеждане
на конкурса най-късно 15 минути преди обявеното начало.
(2) При явяването си сл у ж ителите се
легитимират със служебната си карта и се
подписват в присъствен списък. Служител,
който се яви след започване на конкурса, не
се допуска до участие.
(3) При опит за преписване по време на
п роверката на п рофесиона лни т е знани я,
както и при нарушаване на реда по време
на провеждане на конкурса, служителят се
отстранява и се прекратява участието му в
конкурсната процедура.
Чл. 22. (1) Всеки служител изписва на
предоставена бланка трите си имена, единния
граждански номер, длъжността и структурното
звено, в което работи, и я запечатва в малък
непрозрачен плик.
(2) Писмената работа се запечатва собственоръчно от служителя в голям плик, в който
поставя запечатания малък плик и го предава
на представител на комисията срещу подпис.
Чл. 23. (1) В присъствието на членове на
комисията големите пликове се разпечатват
и се изписва еднакъв номер на малкия плик
и на писмената работа. До приключване на
оценяването на писмените работи малките
пликове се съхраняват от конкурсната комисия
неразпечатани.
(2) След прик лючване на оцен яването
конкурсната комисия проверява целостта на
малките пликове, разпечатва ги, идентифицира писмените работи и нанася оценките в
протокол.
Чл. 24. (1) Писмените работи се оценяват
от конкурсната комисия.
(2) При необходимост оцен яването на
писмените работи може да се извърши и от
други специалисти в съответната област, което се определя със заповедта за обявяване
на конкурса.
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(3) Оценяването се извършва в цели числа
по петстепенна скала с най-ниска оценка 2
(две) и най-висока 6 (шест), като се прилагат
единни критерии и методология за оценка,
както следва:
1. с оценка 6 (шест) се оценява писмена
работа, в която задълбочено и подробно е
изложен материалът по съответната тема;
2. с оценка 5 (пет) се оценява писмена
работа, в която задълбочено, но непълно е
изложен материалът по съответната тема;
3. с оценка 4 (четири) се оценява писмена
работа, в която е изложено основното съдържание на темата, но са допуснати несъществени грешки;
4. с оценка 3 (три) се оценява писмена
работа, в която са изложени посредствени и
непълни знания по темата;
5. с оценка 2 (две) се оценява писмена работа, в която невярно, неточно или непълно
е изложен материалът по съответната тема.
(4) Писмените работи с изключение на
тестовете се проверяват най-малко от двама
проверяващи, които независимо един от друг
оценяват работата на служителя. Окончателната оценка на всеки кандидат се определя
като средноаритметична стойност от оценките
на проверяващите.
(5) При разлика в оценките на проверяващите, по-голяма от единица, комисията
п роверява писмената рабо та и оп редел я
окончателна оценка.
(6) Резултатите от теста на професионална
тематика се преобразуват в оценка в цяло число
по петстепенна скала с най-ниска оценка 2
(две) и най-висока 6 (шест) по начин, указан
в заповедта за обявяване на конкурса.
(7) При провеждане на структурирано интервю показаните резултати се оценяват по
единни критерии и методология за оценка,
като на оценката се придава количествено
измерима стойност.
(8) Кандидати, получили оценка на професионалните си знания, по-ниска от определения
в заповедта елиминаторен праг, или непреминали елиминаторния праг на структурираното
интервю, определен в методиката, отпадат от
по-нататъшно участие в конкурса.
Чл. 25. (1) Крайната оценка на всек и
участник се формира като сбор от оценките
му в конкурса.
(2) Оценките по ал. 1 важат само за конкретния конкурс.
Чл. 26. (1) На базата на показаните резултати комисията извършва класиране на
кандидатите съобразно посочените в заявленията им длъжности.
(2) При равни крайни оценки предимство
има служителят с по-голям стаж в МВР. Ако и
в този случай е налице равенство, предимство
има служителят, който работи в структурното
звено, в рамките на което е длъжността.
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Чл. 27. (1) Служителите могат да обжалват допускането до участие и класирането
в конкурс в срока и по реда, определени в
чл. 189, ал. 3 ЗМВР.
(2) Жалбата по ал. 1 се подава до министъра на вътрешните работи чрез конкурсната
комисия.
(3) Седемдневният срок за подаване на
жалбата тече от деня, следващ датата на обявяване на списъците за допускане до участие
или за класирането в електронната страница
на дирекция „Човешки ресурси“ – МВР, или
личното уведомяване на служителя в случаите
по чл. 14, ал. 2.
(4) Дирекция „Човешки ресурси“ – МВР,
изготвя становище по жалбата до министъра
на вътрешните работи.
Чл. 28. (1) След изтичане на срока за
обжалване и произнасяне по жалбите от
министъра на вътрешните работи комисията
изготвя окончателно класиране.
(2) Спечелилите конкурса преминават съответна професионална подготовка.
(3) На служителите, преминали професионална подготовка за съответната категория,
министърът на вътрешните работи присъжда
новата категория и се назначават на длъжности
от органа по назначаване.
(4) Участието на държавните служители
в процедурата по израстване в категория се
прекратява при: незавършване на съответната
професионална подготовка; влязла в сила заповед за налагане на дисциплинарно наказание
по чл. 226, ал. 1, т. 4 или 5 ЗМВР; образуване
на дисциплинарно производство по реда на
чл. 230, ал. 1 ЗМВР; временно отстраняване
от длъжност, както и при прекратяване на
служебното правоотношение.
(5) Държавните слу ж ители, спечелили
конкурс за израстване в категория Г, които
са придобили необходимото професионално
образование в Академията на МВР, не преминават съответната професионална подготовка.
Раздел ІІІ
Израстване в степените на категории Г и Е
Чл. 29. (1) Категориите Г и Е имат по три
степени, които се обозначават с римски цифри
във възходящ ред, както следва: III степен,
II степен, І степен.
(2) Израстването в степените на категориите по ал. 1 се извършва последователно, като
степените отразяват професионалния опит на
служителите, придобит при изпълнение на
длъжности в съответната категория.
(3) При първоначално присъждане на категориите по ал. 1 на служителите се присъжда
III степен на съответната категория.
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Чл. 30. (1) На държавните слу жители,
прослужили 3 години в по-ниската степен
на категории Г и Е, се присъжда по-високата
степен на съответната категория.
(2) По-високата степен на категория не се
присъжда на държавни служители:
1. за които е влязла в сила заповед за налагане на дисциплинарно наказание по чл. 226,
ал. 1, т. 4 или 5 ЗМВР и срокът на действие
на наказанието не е изтекъл;
2. срещу които е образувано дисциплинарно
производство по реда на чл. 230, ал. 1 ЗМВР;
3. временно отстранените от длъжност.
(3) След отпадане на обстоятелствата по
ал. 2 на държавните служители се присъжда
по-високата степен на съответната категория.
(4) За постигнати високи резултати в служебната дейност на държавните служители
може предсрочно да бъде присъдена по-висока
степен на категория не по-рано от изтичане
на половината от срока по ал. 1.
(5) Предсрочно присъждане на по-висока
степен на категория по реда на ал. 4 се допуска
веднъж в рамките на съответната категория.
(6) Присъждането на по-висока степен
на притежаваната категория не е свързано с
назначаване на друга длъжност.
Чл. 31. Степените на категории Г и Е се
присъждат по предложение на съответния
ръководител от:
1. министъра на вътрешните работи – за
степените на категории Г и Е, при първоначално присъждане на категория;
2. органите по чл. 186, ал. 1 ЗМВР – за
степените на категории Г и Е, извън случаите
на първоначално присъждане на категория.
Раздел IV
Заемане на длъжности в рамките на прите
жаваната категория
Чл. 32. (1) Заемането на по-висока длъжност в рамките на притежаваната категория
се предхожда от конкурс.
(2) Видовете конкурси по ал. 1 са:
1. конкурс за длъжности с общ профил;
2. конкурс за специфични длъжности;
3. конкурс за длъжности с особена отговорност.
Чл. 33. Конкурс за длъжности с общ профил
се провежда за назначаване на длъжности, за
изпълнението на които се изискват професионални знания и умения, придобити по време
на първоначалното професионално обучение.
Чл. 34. Конкурс за специфични длъжности
се провежда за назначаване на длъжности,
изискващи специализирана подготовка или
професионални умения и опит в конкретни
области.
Чл. 35. Конкурс за длъжности с особена
отговорност се провежда за назначаване на
длъжности, определени от министъра на въ-
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трешните работи с щатовете на структурите
на МВР, съобразно ръководните функции
или специалния характер на длъжностните
задължения.
Чл. 36. (1) Конкурсът за заемане на длъжности в рамките на притежаваната категория
се обявява със заповед на органа по назначаване на съответната длъжност.
(2) Дирекция „Човешки ресурси“ – МВР,
подпомага министъра на вътрешните работи
при анализа на потребностите за обявяване
на конкурси за длъжности от категория В и
по-висока.
(3) Звената „Човешки ресурси“ подпомагат
органите по чл. 186, ал. 1 ЗМВР при анализа
на потребностите от обявяване на конкурси
за длъжности от категория Г и по-ниска.
(4) Органите по чл. 186, ал. 1 ЗМВР съгласуват с дирекция „Човешки ресурси“ – МВР,
заповедта за обявяване на конкурси за длъжности от категории Г, Д и Е преди издаването
є, когато е необходимо организирането на
курс за професионална специализация на
спечелилите участници.
Чл. 37. (1) В заповедта за обявяване на
конкурса се определят:
1. категорията, броят и наименованията
на вакантните длъжности, разпределението
им по структурни звена и населени места;
2. общи и специфични изисквания за участие в конкурса и за заемане на длъжностите,
както и основно месечно възнаграждение;
3. условия за участие в конкурса;
4. необходими документи за кандидатстване, място и краен срок за подаването им;
5. начин за провеждане на конкурса;
6. дата, към която ще се отчитат фактите,
свързани с оценката по точковата система – при конкурс за заемане на длъжности
с общ профил;
7. тематика, начин за оценяване и елиминаторен праг при проверка на специализирани
знания и умения – при конкурс за специфични
длъжности;
8. срок за провеждане на конкурса;
9. председател, заместник-председател, членове на конкурсната комисия и технически
секретар(и).
(2) В конкурсната комисия се включват
представители на структурата, за която е
обявен конкурсът, при задължително участие
на служител с юридическо образование и
представител на дирекция „Човешки ресурси“ – МВР, или на аналогичните є звена. При
провеждане на структурирано интервю в комисията задължително се включва и психолог.
(3) За председател и заместник-председател
на конкурсната комисия се определят служители, които притежават категория, равна или
по-висока от категорията, в рамките на която
е обявен конкурсът.
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Чл. 38. Заповедта за обявяване на конкурса,
списъците с допуснатите и недопуснатите до
участие кандидати и класирането се публикуват в електронната страница на дирекция
„Човешки ресурси“ – МВР, и се поставят на
общодостъпни места в структурите. За недопуснатите кандидати се посочва причината
за недопускането им.
Чл. 39. (1) Държавните служители подават
заявление за участие в конкурса за заемане
на длъжности в рамките на притежаваната
категория, като прилагат изискващите се
документи.
(2) Служителите подреждат по предпочитание длъжностите, за които кандидатстват.
(3) Заявлението за участие в конкурса се
регистрира в деловодството на структурното
звено по месторабота и се изпраща по служебен
ред в съответното звено „Човешки ресурси“.
(4) Звеното „Човешки ресурси“ своевременно изпраща на конк у рсната комиси я
документите на всички служители, подали
заявление за участие.
(5) Служителите нямат право да променят
посочените от тях длъжности или подреждането им по предпочитания след подаване на
заявлението за участие в конкурса.
Чл. 40. (1) Конкурсната комисия:
1. проверява подадените документи;
2. допуска до участие в конкурса служителите, които са представили в срок необходимите документи, отговарят на условията за
участие в конкурса и на общите и специфичните изисквания за длъжностите, за които
кандидатстват;
3. провежда конкурсната процедура;
4. класира кандидатите.
(2) При необходимост от запазване в тайна
самоличността на служителите или на данни,
съставляващи класифицирана информация:
1. не се обявяват данни за служителите и
за разпределението на незаетите длъжности
по структурни звена и населени места при
публикуване на заповедта;
2. служителите се информират лично за тези
данни от дирекция „Човешки ресурси“ – МВР,
или аналогичните є звена;
3. решенията по ал. 1, т. 2 и 4 се обявяват
лично на кандидатите.
(3) В случаите по чл. 13 служителите не
се допускат до участие в конкурса.
(4) Участието на държавните служители
в конкурса се прекратява с решение на конкурсната комисия при: влязла в сила заповед
за налагане на дисциплинарно наказание по
чл. 226, ал. 1, т. 4 или 5 ЗМВР, при образуване
на дисциплинарно производство по реда на
чл. 230, ал. 1 ЗМВР, при временно отстраняване от длъжност, както и при прекратяване
на служебното правоотношение.
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Чл. 41. (1) Заседанията на конкурсната комисия се ръководят от председателя, а в негово
отсъствие – от заместник-председателя, и се
провеждат в присъствието на най-малко 2/3
от състава на комисията.
(2) Решенията на комисията се вземат с
гласовете на повече от 1/2 от присъстващите.
При равен брой гласове решаващ е гласът
на председателя на комисията, а в негово
отсъствие – на заместник-председателя на
комисията.
(3) За заседанията на комисията се води
протокол, който се подписва от присъстващите
членове на комисията.
(4) Председателят, заместник-председателят и членовете на комисията нямат право
да разгласяват класифицирана информация,
свързана с организирането и провеждането на
конкурса, и данни за участниците в конкурса
по смисъла на ЗЗЛД.
(5) Председателят, заместник-председателят и членовете на конкурсната комисия са
длъжни писмено да уведомят органа, обявил
конкурса, ако някой от допуснатите до участие
кандидати е свързано с тях лице по смисъла
на ЗПУКИ. В този случай органът, обявил
конкурса, издава заповед за замяна на членовете на комисията, които са свързани лица с
някой от допуснатите до участие кандидати.
Чл. 42. (1) При провеждане на конкурс за
заемане на длъжности с общ профил се прилага точкова система, като се изготвя оценка
на професионалния опит, професионалната
квалификация, изпълнението на служебните
задължения, отличията и наградите на участ
ниците в конкурса, съгласно приложение № 2.
(2) По писмено искане на държавния служител съответното звено „Човешки ресурси“
издава удостоверение за набраните точки при
оценяването по точковата система. Към писменото искане служителят може да приложи
допълнителни документи, удостоверяващи
факти, свързани с оценяването.
(3) Държавните служители прилагат удостоверението по ал. 2 при подаване на заявлението за участие в конкурса.
Чл. 43. (1) На база на индивидуалните крайни оценки по точковата система комисията
извършва класиране на служителите съобразно посочените в заявленията им длъжности.
(2) При равни крайни оценки предимство
има служителят с по-голям стаж в МВР. Ако и
в този случай е налице равенство, предимство
има служителят, който работи в структурното
звено, в рамките на което е длъжността.
Чл. 44. (1) Конкурсът за специфични длъжности се провежда по документи и чрез един
или повече от следните начини:
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1. решаване на тест;
2. практически изпит;
3. писмена разработ ка и ли защи та на
концепция;
4. интервю.
(2) Провеждането на конкурса чрез начините по ал. 1 се извършва за преценка на знанията и уменията на служителите, необходими
за изпълнение на длъжностните задължения.
(3) Тестовете, задачите за практически
изпит, темите за писмена разработка или защита на концепция, както и методологията за
оценяването им се разработват от структурите
по чл. 9 ЗМВР по съответното направление
на дейност.
(4) Интервюто с кандидатите се провежда
в съответствие с Методиката за провеждане
и оценка на структурирано интервю – приложение № 1.
Чл. 45. (1) При провеждане на конкурс
чрез защита на концепция всички кандидати разработват концепция по предварително
обявена в заповедта тематика.
(2) Защитата на концепция се изразява в
отговори на въпроси по темата на концепцията и на въпроси за определяне степента на
притежаваните от служителя компетентности,
необходими за изпълнението на длъжността.
Чл. 46. Провеждането на конкурс чрез
решаване на тест, практически изпит или
писмена разработка се извършва по реда на
чл. 19 – 23.
Чл. 47. (1) Писмените работи се оценяват
от конкурсната комисия.
(2) При необходимост оцен яването на
писмените работи може да се извърши и от
други специалисти в съответната област, което се определя със заповедта за обявяване
на конкурса.
(3) Оценяването се извършва в цели числа
по петстепенна скала с най-ниска оценка 2
(две) и най-висока 6 (шест), като се прилагат
единни критерии и методология за оценка,
както следва:
1. с оценка 6 (шест) се оценява писмена
работа, в която задълбочено и подробно е
изложен материалът по съответната тема;
2. с оценка 5 (пет) се оценява писмена
работа, в която задълбочено, но непълно е
изложен материалът по съответната тема;
3. с оценка 4 (четири) се оценява писмена
работа, в която е изложено основното съдържание на темата, но са допуснати несъществени грешки;
4. с оценка 3 (три) се оценява писмена
работа, в която са изложени посредствени и
непълни знания по темата;
5. с оценка 2 (две) се оценява писмена работа, в която невярно, неточно или непълно
е изложен материалът по съответната тема.
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(4) Писмените работи с изключение на
тестовете се проверяват най-малко от двама
проверяващи, които независимо един от друг
оценяват работата на служителя. Окончателната оценка на всеки служител се определя
като средноаритметична стойност от оценките
на проверяващите.
(5) При разлика в оценките на проверяващите, по-голяма от единица, комисията
п роверява писмената рабо та и оп редел я
окончателна оценка.
(6) Резултатите от теста се преобразуват в
оценка в цяло число по петстепенна скала с
най-ниска оценка 2 (две) и най-висока 6 (шест)
по начин, указан в заповедта за обявяване
на конкурса.
(7) При провеждане на структурирано интервю показаните резултати се оценяват по
единни критерии и методология за оценка,
като на оценката се придава количествено
измерима стойност.
(8) Кандидати, получили оценка на професионалните си знания, по-ниска от определения
в заповедта елиминаторен праг, или непреминали елиминаторния праг на структурираното
интервю, определен в методиката, отпадат от
по-нататъшно участие в конкурса.
Чл. 48. (1) Крайната оценка на всек и
участник се формира като сбор от оценките
му в конкурса.
(2) Оценките по ал. 1 важат само за конкретния конкурс.
Чл. 49. (1) На базата на показаните резултати комисията извършва класиране на
служителите съобразно посочените в заявленията им длъжности.
(2) При равни крайни оценки предимство
има служителят с по-голям стаж в системата
на МВР. Ако и в този случай е налице равенство, предимство има служителят, който
работи в структурното звено, в рамките на
което е длъжността.
Чл. 50. (1) Конкурс за длъжности с особена
отговорност се провежда по документи.
(2) Конкурсната комисия преценява професионалните и деловите качества на участ
ниците в конкурса и предлага на органа по
назначаване подходящи кандидати за съответната длъжност.
(3) Органът по назначаване взема решение
за назначаване на един от предложените кандидати или прекратява конкурсната процедура.
Чл. 51. (1) Служителите могат да обжалват
отказа от допускане до участие в конкурса и
класирането в срока и по реда, определени в
чл. 190, ал. 6 ЗМВР.
(2) Жалбата по ал. 1 се подава до министъра на вътрешните работи чрез конкурсната
комисия и се завежда в деловодството на
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структурното звено по месторабота на кандидата или на органа, организирал конкурса.
(3) Седемдневният срок за подаване на
жалбата тече от деня, следващ датата на
обявяване на списъците за допускане до участие, класирането в електронната страница
нa дирекция „Човешки ресурси“ – МВР, или
личното уведомяване на служителя в случаите
по чл. 40, ал. 2.
(4) Дирекция „Човешки ресурси“ – МВР,
изготвя становище по жалбата до министъра
на вътрешните работи.
Чл. 52. (1) След изтичане на срока за
обжалване и произнасяне по жалбите от
министъра на вътрешните работи комисията
изготвя окончателно класиране.
(2) Служителите се назначават на съответните длъжности със заповед на органа по
назначаване.
(3) Когато за заемане на длъжността се
изисква обучение в курс за професионална
специализация, заповедта на органа по назначаване се издава след успешно завършване
на курса.
Раздел V
Назначаване на друга длъжност в рамките на
притежаваната категория или на длъжност
от по-ниска категория по искане на държав
ния служител
Чл. 53. (1) Държавният служител може
да бъде назначен без конкурс на друга длъжност в рамките на притежаваната категория
или на длъжност от по-ниска категория след
подадено заявление до съответния орган по
назначаване.
(2) За назначаване по ал. 1 се изисква
съгласие на съответните органи по чл. 186,
ал. 1 ЗМВР.
(3) Държавни служители, заемащи длъжност и от категории експер тен персона л,
могат да бъдат назначавани на длъжности
от категории изпълнителски персонал по
изключение, след разрешение от министъра
на вътрешните работи.
Раздел VI
Назначаване в по-висока степен на длъжност
или в по-високо ниво на длъжност
Чл. 54. (1) Назначаването в по-висока
степен на длъжностите от категория Е и от
категория Г може да бъде извършено след наймалко една прослужена година в по-ниската
степен на длъжността и получена оценка за
изпълнение на служебните задължения 3 и
повече по скалата за оценяване, регламентирана в т. 6 от приложение № 2.
(2) Назначаването в по-горно ниво на длъжностите от категория Е: „полицай – старши полицай“, „пожарникар – старши пожарникар“,
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„пожарникар по ДПК – старши пожарникар
по ДПК“, „спасител – старши спасител“, „сътрудник по охраната – старши сътрудник по
охраната“, „технически сътрудник – старши
технически сътрудник – главен технически
сътрудник“, „техник – старши техник“, може
да бъде извършено след най-ма лко една
прослужена година в по-ниското ниво на
длъжността и получена оценка за изпълнение на служебните задължения 3 и повече по
скалата за оценяване, регламентирана в т. 6
от приложение № 2.
(3) Назначаването в по-горно ниво на
длъжността „младши юрисконсулт – главен
юрисконсулт“ може да бъде извършено след
получена оценка за изпълнение на служебните
задължения 3 и повече по скалата за оценяване, регламентирана в т. 6 от приложение
№ 2, и юридически стаж, както следва:
1. за юрисконсулт – не по-малко от 1 година;
2. за старши юрисконсулт – не по-малко
от 3 години;
3. за главен юрисконсулт – не по-малко
от 5 години.
(4) Назначаването на длъжностите „разследващ полицай“ и „старши разследващ полицай“
може да бъде извършено след получена оценка
за изпълнение на служебните задължения 3
и повече по скалата за оценяване, регламентирана в т. 6 от приложение № 2, и стаж,
както следва:
1. за заемане на длъжност „разследващ
полицай“ – не по-малко от 1 година юридически стаж или 1 година стаж като младши
разследващ полицай;
2. за заемане на длъжност „старши разследващ полицай“ – не по-малко от 4 години
юридически стаж или 3 години стаж като
разследващ полицай.
Раздел VII
Временно назначаване на длъжност
Чл. 55. (1) Временното назначаване на
държавен служител по чл. 192 ЗМВР се извършва при:
1. необходимост от назначаване на служител на вакантна длъжност в структурите на
МВР до заемането є;
2. отсъствие на титуляря над 30 дни.
(2) Временното назначаване се извършва
със съгласието на служителя освен в случаите
на мотивирана служебна необходимост.
(3) Държавният служител може да бъде
временно назначен на длъжност от същата
или следващата по-висока категория.
(4) Временно назначаване на длъжност от
следващата по-висока категория се прилага по
изключение, при липса на подходящ служител
от съответната категория.
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Чл. 56. (1) За временното назначаване се
изготвя мотивирано предложение по реда на
чл. 174 ППЗМВР, с което държавният служител
се запознава срещу подпис и отразява съгласието или несъгласието си. При несъгласие
държавният служител може да приложи писмените си възражения към предложението.
(2) Временното назначаване в случаите на мотивирана служебна необходимост без съгласието
на държавния служител, както и временното
назначаване на длъжност от следващата по-висока категория се извършват след разрешение
на министъра на вътрешните работи.
(3) При временно назначаване на държавен
служител от една структура по чл. 9 ЗМВР в
друга предложението по ал. 1 се съгласува с
органа по чл. 186, ал. 1 ЗМВР на структурата,
в която служителят е титуляр.
Чл. 57. Временното назначаване се извършва със заповед на органа по назначаване на
съответната длъжност за срок до една година.
Временно назначаване за по-дълъг срок може да
се прилага, когато титулярят на длъжността е в
законоустановен отпуск за срок над една година.
Чл. 58. (1) Временното назначаване се
прекратява със заповед на органа по назначаване при:
1. изтичане на определения в заповедта срок;
2. завръщане на титуляря;
3. заемане на длъжността;
4. съкращаване на длъжността.
(2) Временното назначаване може да бъде
прекратено преди изтичане на определения
в заповедта срок.
Чл. 59. Вакантните длъжности, заети от
временно назначени служители, се включват
приоритетно в конкурсите за израстване в
категория и за заемане на длъжности.
Раздел VIII
Преместване на длъжност
Ч л. 60. (1) Премес т ва не на д ърж а вен
служител на същата или на друга длъжност
в рамките на притежаваната категория се
извършва със заповед на министъра на вътрешните работи при:
1. служебна необходимост;
2. изменение на оперативната обстановка.
(2) Преместването се извършва в същото
или друго населено място за срок до една
година.
(3) Държавен служител може да бъде преместен на същата или на друга длъжност в
рамките на притежаваната категория, когато
има подходяща професионална квалификация
за изпълнение на длъжността.
(4) Органите по чл. 186, ал. 1 ЗМВР могат
да изготвят мотивирано предложение до министъра на вътрешните работи за преместване
на държавен служител.
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Чл. 61. (1) Преместването се прекратява със
заповед на министъра на вътрешните работи
при изтичане на определения в заповедта срок.
(2) Преместването може да бъде прекратено
преди изтичане на срока по ал. 1.
(3) След прекратяване на преместването
служителят продължава изпълнението на
служебните задължения на титулярната си
длъжност.
Допълнителни разпоредби
§ 1. Продължителността на стажа в категория, степен на категория и длъжност се
отчита сумарно в години и месеци.
§ 2. При изчисляване на точките за стаж
по точковата система като стаж в МВР се
зачита и стажът на служителите от други
министерства и ведомства, за които са били в
сила разпоредбите за личния състав на МВР.
§ 3. При изчисляване на минималните срокове, изискващи се за допускане до участие
в конкурси за израстване в категория или до
конкурси за заемане на длъжности, се взема
предвид и времето, прослужено на длъжности
за държавни служители – офицери, сержанти
и граждански лица по ЗМВР, съгласно § 3 от
преходните и заключителните разпоредби на
ЗМВР до 1.05.2006 г.
§ 4. Държавните служители, които не притежават степен на висше образование и чиито
служебни правоотношения са преобразувани
по реда на § 3 от преходните и заключителните разпоредби на ЗМВР и им е присъдена
категория Г, могат да кандидатстват за участие в конкурси за заемане на длъжности в
рамките на категория Г.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 5. Конкурсите, обявени до влизане в сила
на тази наредба, се довършват по реда на Наредба № Iз-1013 от 2006 г. за определяне на
условията и реда за израстване в категория,
степен на категория, заемане на длъжности
и временно назначаване на държавните служители в МВР (обн., ДВ, бр. 70 от 2006 г.;
изм., бр. 108 от 2007 г.; попр., бр. 3 от 2008 г.).
§ 6. На държавните служители, които отговарят на изискванията на чл. 30, ал. 1 – 3,
се присъжда по-високата степен на притежаваната категория в едномесечен срок от
влизане в сила на тази наредба.
§ 7. Наредбата се издава на основание
чл. 189, ал. 4, чл. 190, ал. 7, чл. 191, ал. 5,
чл. 192, ал. 1 и чл. 192а, ал. 2 ЗМВР.
§ 8. Тази наредба отменя Наредба Iз-1013 от
2006 г. за определяне на условията и реда за
израстване в категория, степен на категория,
заемане на длъжности и временно назначаване на държавните служители в МВР (обн.,
ДВ, бр. 70 от 2006 г.; изм., бр. 108 от 2007 г.;
попр., бр. 3 от 2008 г.).
Министър:
Цветан Цветанов
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Приложение № 1
към чл. 18, ал. 2
МЕТОДИКА
за провеждане и оценка на структурирано интервю
1. Със структурираното интервю се оценяват делови стил и организационно поведение, социални
и комуникативни умения и професионална мотивация на участниците в конкурси.
2. Структурираното интервю се провежда от конкурсната комисия.
3. Оценяването на участниците в конкурса се извършва в три области по тристепенна скала с
най-ниска оценка 4 (четири) и най-висока 6 (шест) съгласно следната таблица:
Област на оценяване

Оценка 6

Делови стил и организационно поведение
В деловия стил и
· умения за планиране и поведение са налиорганизиране на собст- це ориентация към
резултатите, отговената дейност
· умения за осъществяване ворност в изявите и
на ефективен конт рол умения за самоорвърху резултатите от нея ганизация, гарантираща ефективност
· отговорност
в изпълнение на
основните професионални дейности.
Социални и комуникативни
умения
· сътрудничество – готовност за взаимодействие,
толерантност към различни гледни точки
· убедителност – умения за
делово общуване, способност за аргументиране и
отстояване на собствените позиции
· емпатия – способност за
адекватна ориентация в
мотивите и поведението
на околните и за съпреживяване

Уменията за сътрудничество, за убеждаване и емпатия
са развити в степен,
позволяваща постигането на ефективност в общуването и
междуличностните
отношения.

Професионална мотивация
· сила, устойчивост и аргументираност на профе- Налице са устойчива професионална
сионалната мотивация
· степен на организацион- мотивация и траен
на привързаност (лоял- интерес към естеството на работата.
ност)
Организационна· професиона лна ак т ивнос т, а н га ж и ра нос т и та привързаност и
идентификацията
амбиции за самоусъвърс институцията са
шенстване
силно изразени.

Оценка 5
В деловия стил и поведение са налице две от
ключовите делови качества (ориентация към
резултатите, способност
за самоконтрол, отговорност), но има дефицит при едно от посочените, което предпоставя
по-ниска ефективност
в изпълнение на основните професионални
дейности.

Уменията за сътрудничество, за убеждаване
и емпатия са развити
в степен, позволяваща
постигането на относително добра ефективност в общуването
и междуличностните
отношения, като е налице дефицит в един
от аспект ите (сътрудничество, убедителност
или емпатия).

Силата и устойчивостта на професионалната
мотивация и лоялността към организацията
предпоставят по-слаба
ефективност в изпълнение на дейността поради дефицити в една от
посочените характеристики (професионална
идентичност и интерес
към работата, организационна привързаност и
лоялност към институцията).

Оценка 4
В деловия стил и поведение не са изразени
ключовите делови качества (ориентация към
резултатите, способност за самоконтрол,
отговорност), което не
гарантира ефективност
при изпълнение на основните професионални
дейности.

Уменията за сътрудничество, за убеждаване
и емпатия са развити
в степен, която не позволява постигането на
ефективност в общуването и междуличностните отношения.

Нестабилна професионална мотивация, която
не позволява ефективно
изпълнение на дейността поради изразени
колебания в професионалната идентичност,
организационната привързаност и лоялността
към институцията.

4. При провеждане на структурираното интервю комисията може да използва въпроси, предварително подготвени от Института по психология – МВР.
5. Всеки член на комисията оценява самостоятелно всеки служител по всяка една от трите области,
като попълва „Карта за оценка“ (приложение № 1.1). Крайната оценка на всеки оценяващ е средноаритметична стойност от поставените оценки по всяка една от трите области. Окончателната оценка
на всеки кандидат се определя като средноаритметична стойност от оценките на всички оценяващи.
6. Служител, получил оценка 4 на една от областите от всички оценяващи, не преминава елиминаторния праг на структурираното интервю.
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Приложение № 1.1
К АРТА ЗА ОЦЕНК А
от проведено структурирано интервю
Кандидат: …..........................................................................................…………………………………………………………………………
(трите имена)
Конкурс: ………………....................................................................................…………………………………............................……
(вид на конкурса и заповед за обявяване)
І. Делови стил и организационно поведение
Оценка:
Мотиви: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………......…………………………………………………………………………………………………………………………......
…………………………………………………......…………………………………………………………………………………………………………………………......
ІІ. Социални и комуникативни умения
Оценка:
Мотиви: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....
…………………………………………………......…………………………………………………………………………………………………………………………......
…………………………………………………......…………………………………………………………………………………………………………………………......
ІІІ. Професионална мотивация
Оценка:
Мотиви: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………......…………………………………………………………………………………………………………………………......
…………………………………………………......…………………………………………………………………………………………………………………………......
Крайна оценка:

Оценяващ: ………………………….
(
)
Дата: ……........………………………

Забележка. Всеки член на комисията оценява самостоятелно всеки служител по всяка една от
трите области по тристепенна скала с най-ниска оценка 4 (четири) и най-висока 6 (шест). Крайната
оценка на всеки оценяващ е средноаритметична стойност от поставените оценки по всяка една от
трите области.
Служител, получил оценка 4 (четири) на една от областите от всички оценяващи, не преминава
елиминаторния праг на структурираното интервю.

Приложение № 2
към чл. 42, ал. 1
ТОЧКОВА СИСТЕМА
за оценка на професионалния опит, професионалната квалификация, изпълнението на служеб
ните задължения, отличията и наградите на държавните служители в МВР
Точковата система има за цел да въведе обективни критерии за оценка на професионалната биография на служителите, кандидати за участие в конкурси за заемане на длъжности с общ профил в
рамките на притежаваната категория.
1. Системата оценява: професионалния опит, професионалната квалификация, изпълнението на
служебните задължения, отличията и наградите на държавните служители съгласно следната таблица:
I.
1.

Професионален опит

Точки за
1 година

Общ стаж в МВР

1.1.

лице, работещо по трудово правоотношение

0,1

1.2.

сержант и ДСГЛ със средно образование

0,2

1.3.

офицер и ДСГЛ с висше образование на:

1.3.1. изпълнителски длъжности

0,4

1.3.2. ръководни длъжности

0,6

1.3.3. висши ръководни длъжности

1

1.4.

държавен служител от категория Е

0,2

1.5.

държавен служител от категория Д

0,3

1.6.

държавен служител от категория Г

0,4
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Точки за
1 година

1.7.

държавен служител от категория В

0,6

1.8.

държавен служител от категория Б

0,8

1.9.

държавен служител от категория А

1

2.

Стаж в настоящата категория

2

3.

Стаж на длъжности по непосредствено осъществяване на следните дейности:

3.1.

борба с тероризма; работа под прикритие

0,2

3.2.

агентурно-оперативна и издирвателна дейност

0,15

3.3.

проследяване и секретно проникване

0,15

3.4.

откриване и обезвреждане на взривни устройства

0,15

3.5.

разследване

0,15

3.6.

охранителна дейност

0,12

3.7.

пожарна безопасност и защита на населението

0,12

3.8.

други дейности в МВР

0,1

Общо от професионален опит – до 40 т.
II.
1.

Професионална квалификация

Точки

Образователна степен:

1.1.

доктор на науките

18

1.2.

доктор

14

1.3.

магистър

10

1.4.

бакалавър по чл. 42, ал. 1, т. 1, буква „б“ ЗВО

8

1.5.

бакалавър по чл. 42, ал. 1, т. 1, буква „а“ ЗВО

6

1.6.

средно и средно-специално образование

4

2.

Курсове за професионална квалификация във връзка с изпълнение на служебните задължения
с продължителност, както следва:

2.1.

до 1 седмица

1

2.2.

от 1 седмица до 1 месец

2

2.3.

над 1 един месец

3

Общо от професионална квалификация – до 20 т.
III.

Изпълнение на служебните задължения

1.

Изпълнението на служебните задължения се оценява от служебните ръководители по петстепенна скала. Оценката се изготвя от непосредствения ръководител на оценявания служител и
се утвърждава от следващия в служебната йерархия пряк ръководител. Точките на служителя
се получават като произведение на оценката, умножена по 5.
Общо от изпълнение на служебните задължения – до 25 т.

IV.
1.

Отличия и награди

Точки

Индивидуални:

1.1.

държавни награди – ордени и медали

5

1.2.

почетен знак

5

1.3.

почетно отличие

5

1.4.

награждаване с огнестрелно оръжие

5

1.5.

обявяване на благодарност от министъра на вътрешните работи

3

1.6.

парична или предметна от министъра на вътрешните работи

3
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Точки

Обявяване на благодарност, парична или предметна награда от:

1.7.1. главен секретар

2

1.7.2. заместник-министър или секретар на МВР

2

1.7.3. ръководител на структурно звено по чл. 9 ЗМВР

1

1.7.4. друг служебен ръководител
1.8.
2.

0,5

Писмена похвала

0,2

Колективни от:

2.1.

министър на вътрешните работи

0,3

2.2.

главен секретар на МВР

0,2

2.3.

заместник-министър или секретар на МВР

0,2

2.4.

ръководител на структурно звено по чл. 9 ЗМВР

0,1

2.5.

друг служебен ръководител

0,05
Общо от награди и отличия – до 15 т.

2. Точки по т. I.3 от горната таблица се начисляват на служители, непосредствено осъществяващи
посочените дейности, когато кандидатстват за
длъжност по съответното направление на дейност.
3. Точките за професионален опит се изчисляват съобразно стажа в години и месеци. За
1 месец стаж се начислява 1/12 от полагащите се
за година точки със закръгление до втория знак
след десетичната запетая. За период, по-малък
от месец, точки не се начисляват.
4. Точки по т. II.1 носи само най-високата
притежавана образователна степен. Притежаването на повече от една диплома за образователна степен или специалност не се точкува
допълнително.
5. Точките за завършени курсове за професионална квалификация се зачитат на базата
на документи от личните кадрови дела на служителите и/или представени от служителите
удостоверителни документи. За курсовете за
първоначална професионална подготовка не се
начисляват точки.
6. Оценяването по т. III.1 обхваща едногодишен период и се извършва по петстепенна
скала, като:
Оценка 5 се дава на служител, който с дейността си съществено е надвишил изискванията
за изпълнение на заеманата длъжност.
Оценка 4 се дава на служител, който с дейността си е покрил напълно изискванията и в
определени аспекти е надвишил изискванията
за изпълнение на заеманата длъжност.

Оценка 3 се дава на служител, който с дейността си е покрил напълно изискванията за
изпълнение на заеманата длъжност.
Оценка 2 се дава на служител, който с дейността си не е покрил напълно изискванията за
изпълнение на заеманата длъжност.
Оценка 1 се дава на служител, който с дейността си не е покрил изискванията за изпълнение на заеманата длъжност.
7. Точки по раздел IV се начисляват в зависимост от броя и вида на получените отличия
и награди.
8. При оценяването на отделните компоненти
се определя съответен максимален брой точки с
цел постигане на баланс между отделните компоненти за оценка на професионалното развитие
на служителите.
8.1. Максималният брой точки, които се
зачитат при изготвяне на крайната оценка, е:
а) от професионален опит – до 40 т.;
б) от професионална квалификация – до 20 т.;
в) от изпълнение на служебната дейност – до
25 т.;
г) от отличия и награди – до 15 т.
8.2. Крайната оценка на служителя по точковата система се образува като сбор от точките, получени при оценяването на отделните
компоненти.
8.3. При образуване на крайната оценка на
служителя точките, получени над посочените
максимални стойности, не се вземат предвид.
11499
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НАРЕДБА № Із-2539
от 17 декември 2012 г.

за определяне първоначалния максимален
размер на контролните точки, условията и
реда за отнемането и възстановяването им,
списъка на нарушенията, при извършването
на които от наличните контролни точки на
водача, извършил нарушението, се отнемат
точки съобразно допуснатото нарушение,
както и условията и реда за издаване на
разрешение за провеждане на допълнително
обучение
Раздел I
Общи положения
Чл. 1. С тази наредба се определят първоначалният максимален размер на контролните
точки, условията и редът за отнемането и
възстановяването им, списъкът на нарушенията, при извършването на които от наличните контролни точки на водача, извършил
нарушението, се отнемат точки съобразно
допуснатото нарушение, както и условията и
редът за издаване на разрешение за провеждане на допълнително обучение на водачите
на моторни превозни средства (МПС).
Чл. 2. (1) При първонача лно издаване
на свидетелство за управление на моторно
превозно средство притежателят му получава първоначален максимален размер от 39
контролни точки за отчет на извършваните
от него нарушения на Закона за движението
по пътищата (ЗДвП).
(2) При следващо издаване на свидетелство
за управление на моторно превозно средство
броят на наличните контролни точки не се
променя.
Чл. 3. (1) Контролни точки се отнемат
въз основа на влязло в сила наказателно
постановление.
(2) При налагане на наказания за нарушенията, посочени в тази наредба, в наказателното постановление се отбелязват броят на
отнетите и броят на оставащите контролни
точки.
Чл. 4. Допълнителното обучение на водачите на МПС за частично възстановяване
броя на контролните точки се извършва по
учебна документация, утвърдена от министъра на образованието, младежта и науката и
министъра на вътрешните работи.
Чл. 5. Допълнително обучение на водачите
на МПС за частично възстановяване броя на
контролните точки се извършва от физически
или юридически лица, които:
1. са вписани в търговския регистър;
2. са получили разрешение за провеждане
на допълнително обучение на водачите на
МПС при условията и по реда на тази наредба.
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Раздел II
Списък на нарушенията, при извършването
на които от наличните контролни точки на
водача, извършил нарушението, се отнемат
контролни точк и съобразно доп уснатото
нарушение
Чл. 6. (1) За нарушения на Закона за движението по пътищата на водачите на МПС
се отнемат контролни точки, както следва:
1. за управление на МПС, трамвай или
самоходна машина с концентрация на алкохол
в кръвта над 0,5 на хиляда до 1,2 на хиляда
включително (чл. 174, ал. 1 ЗДвП) – 10 контролни точки;
2. когато нарушението по т. 1 е извършено
повторно (чл. 174, ал. 2 ЗДвП) – 15 контролни
точки;
3. за отказ на водач, който управлява МПС,
трамвай или самоходна машина, да му бъде
извършена проверка с техническо средство
за установяване употребата на алкохол или
упойващи вещества или неизпълнение на
предписанието за медицинско изследване
на концентрацията на алкохол в кръвта му
(чл. 174, ал. 3 ЗДвП) – 12 контролни точки;
4. за управление на спряно от движение
моторно превозно средство или състав от
пътни превозни средства, в който е включено
спряно от движение пътно превозно средство
(чл. 177, ал. 1, т. 4 ЗДвП) – 5 контролни точки;
5. за нарушаване на правилата за преминаване през железопътен прелез (чл. 180, ал. 1,
т. 3, предл. 2 ЗДвП) – 5 контролни точки;
6. за превишаване на разрешената максимална скорост с над 50 km/h в населено място
или при извършване на обществен превоз на
пътници и опасни товари (чл. 182, ал. 1, т. 6
и ал. 3, т. 6 ЗДвП) – 12 контролни точки;
7. за неспиране на пътен знак „Спри! Пропусни движещите се по пътя с предимство!“,
неправилно изпреварване или неспазване
предимството на друг участник в движението (чл. 183, ал. 2, т. 3, предл. 1, 4 и 5
ЗДвП) – 8 контролни точки;
8. за използване на мобилен телефон по
време на управление на превозното средство
освен при наличие на устройство, позволяващо
използването на телефона без участието на
ръцете му (чл. 183, ал. 4, т. 6 ЗДвП) – 6 контролни точки;
9. за неизпълние на задължението за използване на предпазен колан или за носене
на каска (чл. 183, ал. 4, т. 7 ЗДвП) – 6 контролни точки;
10. за неправилно престояване или паркиране в зоната на пешеходна пътека, спирка за
обществен превоз на пътници или кръстовище
(чл. 183, ал. 4, т. 8 ЗДвП) – 6 контролни точки;
11. за престояване или паркиране като втори
ред в активна лента за движение до спрели
моторни превозни средства по посока на
движението (чл. 183, ал. 4, т. 9 ЗДвП) – 6 контролни точки;
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12. за превозване на деца в нарушение на
изискванията на глава втора, раздел ХХV
ЗДвП (чл. 183, ал. 4, т. 10 ЗДвП) – 6 контролни точки;
13. за преминаване при сигнал на светофара,
който не разрешава преминаването (чл. 183,
ал. 5, т. 1 ЗДвП) – 8 контролни точки;
14. за неосигуряване на предимство при
преминаване през пешеходна пътека (чл. 183,
ал. 5, т. 2 ЗДвП) – 8 контролни точки.
(2) На водач, който притежава контролен
талон „Водач на МПС без наказания“, издаден по реда на Наредба № I-157 от 2002 г. за
условията и реда за издаване на свидетелство
за управление на моторни превозни средства,
отчета на водачите и тяхната дисциплина (ДВ,
бр. 97 от 2002 г.), не се отнемат контролни
точки при налагане на наказание за нарушение, посочено в тази наредба, с изключение
на нарушенията по ал. 1, т. 1, 2 и 3.
Раздел III
Условия и ред за издаване на разрешение за
провеждане на допълнително обучение на
водачите на МПС
Чл. 7. Допълнително обучение на водачите
на МПС се извършва от лица по чл. 5 (учебни
форми), получили разрешение, издадено от
директора на Главна дирекция „Национална
полиция“ (ГДНП) или от оправомощено от
него длъжностно лице.
Чл. 8. (1) За получаване на разрешение
за провеждане на допълнително обучение на
водачи на МПС лицата по чл. 5 подават в
отдел/сектор „Пътна полиция“ при Столична
дирекция на вътрешните работи (СДВР)/Областните дирекции на МВР (ОДМВР) следните
документи:
1. заявление по образец (приложение № 1);
2. единен идентификационен код (ЕИК)
съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър;
3. копие от документ за собственост или
договор за ползване под наем на учебен кабинет;
4. списък на учебно-техническите средства
(фабрични номера) с подпис на управителя
и печат;
5. копие от документ с размерите на учебния
кабинет или скица с размерите на кабинета,
подписана от управителя;
6. списък на преподавателите (приложение
№ 6);
7. копия на дипломите за завършено висше
образование на преподавателите;
8. копия на документите за професионална
квалификация на преподавателите (Свидетелство за професионална квалификация за
провеждане обучение на водачи на МПС);
9. копия на свидетелствата за управление
на МПС на преподавателите;
10. свидетелства за съдимост на преподавателите;
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11. удостоверения от отдел/сектор „Пътна
полиция“ при СДВР/ОДМВР за нарушения на
ЗДвП на преподавателите;
12. копи я от т рудови или г ра ж данск и
договори на преподавателите за извършване
на дейност по провеждане на допълнително
обучение на водачите на МПС за възстановяване на отнети контролни точки;
13. сп ис ък с д вама п редс та ви т ел и на
учебната форма за извършване проверка на
учебния кабинет и заявка за началния час на
провеждане на обучението;
14. учебен дневник за регистриране на
кандидатите за допълнително обучение (приложение № 7);
15. регистър на издадените удостоверения
за завършено допълнително обучение (приложение № 10);
16. документ за платена такса по сметка
на Главна дирекция „Национална полиция“
за всяка учебна форма поотделно в размера,
определен от Министерския съвет.
(2) При подаване на заявлението лицата
представят и учебната документация по чл. 4.
(3) Кандидатите за получаване на разрешение за провеждане на допълнително обучение
на водачите на МПС за частично възстановяване броя на отнети контролни точки могат да
получат учебната документация на електронен
носител от съответния отдел/сектор „Пътна
полиция“ при СДВР/ОДМВР.
(4) Документите по ал. 1 се подават в отдел/
сектор „Пътна полиция“ при СДВР/ОДМВР
по адрес на учебния кабинет, в който ще се
провежда допълнителното обучение.
(5) Преподавателите, провеждащи допълнителното обучение на водачите на МПС,
трябва да отговарят на следните изисквания:
1. да притежават висше образование с
образователна степен „магистър“;
2. да притежават преподавателска или
инструкторска правоспособност за обучение
на водачи на МПС;
3. да притежават свидетелство за управление на МПС;
4. да не им е наложено наказание лишаване
от право да управляват МПС през последната
година;
5. да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер или да не са лишавани
по съдебен ред от правото да управляват МПС;
6. да са на възраст не по-малко от 25 години.
(6) Преподаватели могат да бъдат и специалисти по педагогика, право, технически
науки или психология, без инструкторска или
преподавателска правоспособност за обучение
на водачи на МПС, работещи в областта на
безопасността на движението и отговарящи
на всички останали изисквания.
Чл. 9. (1) Копията на документите, които
се прилагат към заявлението за получаване
на разрешение за допълнително обучение на
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водачи на МПС, се заверяват с печат на лицата
по чл. 5 и се представят заедно с оригиналите
за сверяване.
(2) Сл у ж ител на отдел/сек тор „Пътна
полиция“ при СДВР/ОДМВР проверява оригиналите на документите и приложените
копия, както и цялостното окомплектуване
на преписката.
(3) Документите по чл. 8, ал. 1, т. 14 и 15
се представят при подаване на заявлението
и след проверка се връщат.
(4) При установени пропуски документите
се приемат, като на управителя на учебната
форма се определя срок за отстраняването им.
(5) Документът за платена такса по чл. 8,
ал. 1, т. 16 се прилага след цялостното комплектуване на документите и отстраняване
на пропуските по ал. 4.
Чл. 10. (1) След приемане на документите
по чл. 8 директорът на СДВР/ОДМВР или
оправомощено от него длъжностно лице със
заповед назначава комисия за извършване
на проверка в учебната форма за наличие на
изискванията по учебната документация за
допълнителното обучение на водачите на МПС.
Комисията се състои от председател – служител на МВР, и членове – представители
на лицето по чл. 5.
(2) Изискванията, на които трябва да отговаря учебният кабинет, са, както следва:
1. светла част на помещението не по-малка
от 2,50 м;
2. осигурена естествена светлина през деня
и изкуствено осветление вечер;
3. отопление, позволяващо в учебния кабинет да се поддържа температура не по-ниска
от 18°С;
4. осигурени не по-малко от 1,5 кв. м площ
от помещението за всеки обучаван и 5 кв. м
площ за преподавателя;
5. осигурен санитарен възел;
6. осигурени учебна дъска с площ не помалка от 0,7 кв. м, аудио-визуална техника
и дидактическите материали, предвидени в
учебната документация.
(3) В учебните кабинети за провеждане
на допълнително обучение на водачите на
МПС за частично възстановяване на отнети
контролни точки се допуска обучение на не
повече от 20 лица едновременно.
(4) Комисията по ал. 1 извършва проверката
в 15-дневен срок от подаване на заявлението.
(5) Резултатите от извършената проверка
се отразяват в протокол за годност на учебния кабинет (приложение № 2). Установените
пропуски в оборудването или несъответствия
с изискванията по ал. 2 се отразяват в протокола и се определя срок за отстраняването им.
(6) При наличие на изискванията по ал. 2
председателят на комисията изготвя предложение за издаване на разрешение за провеждане на допълнително обучение на водачи на
МПС за частично възстановяване на отнети
контролни точки.
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(7) Предложението ведно със заявлението и
приложените документи се изпраща в ГДНП.
(8) Директорът на ГДНП или оправомощено
от него длъжностно лице издава разрешение
за провеждане на допълнително обучение на
водачи на МПС (приложение № 3).
(9) Издаденото разрешение се получава в
ГДНП от управителя на учебната форма или
упълномощено от него лице.
(10) При получаване на разрешението се
представят учебен дневник и регистър на издадените удостоверения за завършено допълнително обучение съгласно чл. 8, ал. 1, т. 14
и 15, които се заверяват с печат на органа,
издал разрешението.
(11) Главна дирекция „Национална полиция“ уведомява звената „Пътна полиция“ при
СДВР и ОДМВР в страната за издадените
разрешения за сведение и контрол по реда
на раздел V.
Чл. 11. (1) Разрешението по чл. 10, ал. 8 се
издава за всяка учебна форма за определен
ден от месеца.
(2) Разрешението по ал. 1 се издава за срок
от пет години.
(3) Лице по чл. 5 може да притежава само
едно разрешение в рамките на едно населено
място.
Чл. 12. В ГДНП се води регистър на издадените разрешения за допълнително обучение
на водачи на МПС (приложение № 4), който се
поддържа и в електронен вариант. В регистъра
се вписват номерът на издаденото разрешение,
датата на издаване, учебната форма, срок на
валидност и забележка.
Чл. 13. Директорът на ГДНП или оправомощено от него длъжностно лице мотивирано
отказва издаване на разрешение за провеждане
на допълнително обучение на водачи на МПС
в случаите, когато кандидатът не отговаря на
условията за издаване на разрешението.
Чл. 14. (1) Действието на разрешението
се прекратява:
1. с прекратяване на дейността на лицето;
2. с изтичане на срока, за който е издадено;
3. по искане на неговия притежател.
(2) При прекратяване действието на разрешението в случаите по ал. 1, т. 1 и 3 лицето
по чл. 5 в 10-дневен срок връща оригинала
на разрешението в ГДНП.
(3) В случаите по ал. 1, т. 1 и 3 ГДНП
уведомява отдел/сектор „Пътна полиция“ при
СДВР/ОДМВР за прекратеното действие на
разрешението.
Чл. 15. (1) За промяна на обстоятелствата
по чл. 8 лицата по чл. 5 подават заявление
(приложение № 5) в отдел/сектор „Пътна
полиция“ при СДВР/ОДМВР.
(2) За промяна в списъка на преподавателите към заявлението по ал. 1 се прилагат
следните документи:
1. списък на преподавателите (приложение
№ 6);
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2. копия на дипломите за завършено висше
образование на новия/те преподавател/и;
3. копия на документите за професионална
квалификация на новия/те преподавател/и;
4. копия на свидетелствата за управление
на МПС на новия/те преподавател/и;
5. свидетелства за съдимост за новия/те
преподавател/и;
6. удостоверения от отдел/сектор „Пътна
полиция“ при СДВР/ОДМВР за нарушения на
ЗДвП на новия/те преподавател/и;
7. копия от трудови или граждански договори на новия/те преподавател/и за извършване
на дейност по провеждане на допълнително
обучение на водачите на МПС за възстановяване на отнети контролни точки.
(3) Заявлението по ал. 1 и приложените
документи по ал. 2 се изпращат до директора
на ГДНП с предложение за извършване на
промяната.
(4) За промяна на учебния кабинет към
заявлението по ал. 1 се прилагат следните
документи:
1. копие на документ за собственост или
договор за наем на учебен кабинет за срока
на действието на разрешението;
2. списък на учебно-техническите средства
(фабрични номера) с подпис на управителя и
печат на учебната форма;
3. копие от документ с размерите на учебния
кабинет или скица с размерите на кабинета,
подписана от управителя на учебната форма.
(5) При постъпило заявление за промяна
на учебния кабинет се назначава комисия съгласно чл. 10, ал. 1 за извършване на проверка
в учебната форма за наличие на изискванията
по учебната документация за допълнителното
обучение на водачите на МПС.
(6) След приключване на проверката по
ал. 5 се изготвя предложение до директора на
ГДНП за извършване на промяна в издаденото
разрешение. Към предложението се прилагат
протокол за годност на учебния кабинет и
заявлението ведно с приложените документи.
(7) Промяната се извършва в срок до 30
дни от датата на подаване на заявлението
и важи за срока на издаденото разрешение.
(8) За извършените промени в издаденото
разрешение на учебната форма се уведомява
писмено заявителят и отдел/сектор „Пътна
полиция“ при СДВР/ОДМВР за сведение и
контрол по реда на раздел V.
Раздел IV
Допълнително обучение на водачите на МПС
за частично възстановяване броя на контрол
ните точки
Чл. 16. (1) Основните теми за допълнително
обучение на водачите на МПС се определят
от учебната документация по чл. 4.
(2) Учебната документация включва:
1. стандарт за допълнително обучение;
2. учебен план;
3. модул за допълнително обучение.
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Чл. 17. (1) Учебните форми приемат за
допълнително обу чение водачи, които за
пръв път възстановяват контролни точки или
ако е изминала една година от предишното
обучение, с което са възстановили контролни
точки и са изпълнили задълженията си по
чл. 190, ал. 3 ЗДвП, което удостоверяват със
съответните платежни документи.
(2) Не се приемат за допълнително обучение водачи, на които са отнети всички
контролни точки.
(3) Един ден преди провеждане на допълнителното обучение лицата по чл. 5 писмено
уведомяват съответния отдел/сектор „Пътна
полиция“ при СДВР/ОДМВР за водачите,
които ще се обучават.
(4) Служител на отдел/сектор „Пътна полиция“ при СДВР/ОДМВР проверява посочените
водачи по ал. 3 за спазване изискванията на
ал. 1 и 2.
(5) За допуснатите до обучение водачи се
уведомяват лицата по чл. 5.
Чл. 18. (1) Допълнителното обучение е тео
ретично и се провежда в един ден в рамките
на 6 учебни часа.
(2) За провеж дане на допълнителното
обучение и отразяване присъствието на обучаемите от преподавателя се води учебен
дневник (приложение № 7).
(3) При провеждане на допълнително обучение в учебния кабинет трябва да са налични: учебен дневник, регистър на издадените
удостоверения, учебна документация, копие
от издаденото разрешение по чл. 10, ал. 8 и
списък на преподавателите.
Чл. 19. (1) Преди провеждане на допълнителното обучение обучаемите решават писмен
тест за кандидат-водачи, съдържащ 30 въпроса.
(2) За решаване на теста на обучаемите
се предоставят 30 минути преди началния
час на обучението, като тези минути са извън задължителните присъствени часове на
допълнителното обучение.
Чл. 20. (1) За решаването на писмения
тест и провеж дането на допълнителното
обучение лицата по чл. 5 изготвят протокол
(приложение № 8).
(2) В протокола могат да се вписват до 20
обучаеми.
(3) Протоколът се изготвя в два екземпляра – един за съответния отдел/сектор „Пътна
полиция“ при СДВР/ОДМВР и един за лицето
по чл. 5.
(4) Протоколите за проведено допълнително
обучение се съхраняват пет години.
Чл. 21. В първия работен ден след провеждане на допълнителното обучение лицата
по чл. 5 представят първия екземпляр от
протокола в съответния отдел/сектор „Пътна
полиция“ при СДВР/ОДМВР.
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Чл. 22. Отдел/сектор „Пътна полиция“ при
СДВР/ОДМВР изпраща заверено копие на
протокола в съответния отдел/сектор „Пътна
полиция“ при СДВР/ОДМВР по местоотчет
на водача.
Чл. 23. Лицата по чл. 5 издават удостоверения на водачите, преминали допълнително
обучение (приложение № 9).
Чл. 24. (1) Лицата по чл. 5 водят регистър
на издадените удостоверения за преминато
допълнително обучение (приложение № 10).
(2) Регистърът по ал. 1 се съхранява от
лицата по чл. 5 за срок от пет години от датата на последното издадено удостоверение
за преминато допълнително обучение.
Чл. 25. (1) Частичното възстановяване на
контролните точки с 1/3 от първоначалния
им брой се извършва от отдел/сектор „Пътна
полиция“ при СДВР/ОДМВР по местоотчет
на водача след получаване на протокола за
преминато допълнително обучение.
(2) Броят на отнетите, възстановените и
оставащите контролни точки за всеки водач на
МПС се водят на отчет от отдел/сектор „Пътна
полиция“ при СДВР/ОДМВР по местоотчет
на водача и се отразяват в автоматизираната
информационна система.
Раздел V
Контрол и санкции
Чл. 26. (1) Контролът по изпълнението на
учебните програми за провеждане на допълнително обучение на водачите на МПС се
осъществява от:
1. служители на отдел „Пътна полиция“
при ГДНП;
2. служители на „Пътна полиция“ при
СДВР/ОДМВР, на чиято територия се намира
учебният кабинет.
(2) Контролът по ал. 1, т. 2 се осъществява
съгласно график, изготвен от началника на
отдел/сектор „Пътна полиция“ при СДВР/
ОДМВР.
(3) Графикът за контрол се изготвя ежесед
мично в деня преди провеждане на допълнителното обучение и включва всички учебни
форми на обслужваната територия, подали
писмено уведомление по чл. 17, ал. 3.
Чл. 27. Контролните органи имат право
на достъп до местата, в които се провежда
допълнителното обучение.
Чл. 28. Контролните органи проверяват:
1. наличието, воденето и спазването на
задължителната учебна документация при
допълнителното обучение на водачите;
2. спазването на организационно-методическите изисквания за провеждане на допълнителното обучение;
3. спазването на изискванията към преподавателите;
4. състоянието на материалната база;
5. присъствието на обучаемите.
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Чл. 29. (1) За всяка извършена проверка
се съставя протокол.
(2) Протоколите по ал. 1 заедно с графиците за контрол по чл. 26, ал. 2 се съхраняват
пет години.
Чл. 30. (1) В случаите на констатирани
нарушения, отразени в протокола, съответният компетентен орган издава заповед за
прилагане на принудителна административна
мярка (ПАМ) на основание чл. 171, т. 6 ЗДвП.
(2) Копие от заповедта се изпраща в отдел
„Пътна полиция“ на ГДНП, който уведомява
звената „Пътна полиция“ в страната.
(3) Не се извършва частично възстановяване
на контролни точки по протоколи, изготвени
от учебните форми в срока на действие на
ПАМ по ал. 1.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 1. Наредбата се издава на основание
чл. 157, ал. 3 от Закона за движението по
пътищата.
§ 2. Тази наредба отменя Наредба № Iз-1959
от 2007 г. за определяне на първоначалния
максимален размер на контролните точки
на водач на моторно превозно средство, условията и реда за отнемането им и списъка
на нарушенията на правилата за движение
по пътищата, за които се отнемат (ДВ, бр. 4
от 2008 г.) и Наредба № I-13 от 2003 г. за
условията и реда за издаване на разрешение
за провеждане на допълнително обучение на
водачите на моторни превозни средства за
частично възстановяване на отнети контролни
точки (ДВ, бр. 20 от 2003 г.).
§ 3. Броят на отнетите контролни точки
до влизане в сила на тази наредба се запазва.
§ 4. Отнемането на контролни точки по
образуваните преди влизане в сила на тази
наредба административнонаказателни производства се извършва по досегашния ред.
§ 5. Издадените разрешения за провеждане на допълнително обучение на водачи на
МПС по реда на Наредба № I-13 от 2003 г. за
условията и реда за издаване на разрешение
за провеждане на допълнително обучение на
водачите на моторни превозни средства за
частично възстановяване на отнети контролни
точки запазват своята валидност за срока, за
който са издадени.
§ 6. Разрешения по подадените преди влизане в сила на наредбата заявления за издаване
на разрешение за провеждане на допълнително
обучение на водачите на моторни превозни
средства за частично възстановяване на отнети контролни точки се издават за срок от
пет години.
§ 7. Наредбата влиза в сила 30 дни след
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Цветан Цветанов
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Приложение № 1
към чл. 8, ал. 1, т. 1
ДО
ДИРЕКТОРА НА
ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ
„НАЦИОНАЛНА ПОЛИЦИЯ“ – МВР
ЧРЕЗ:

НАЧАЛНИК А НА
ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ПРИ
СДВР/ОДМВР ....................................................

З А Я В Л Е Н И Е
От: ..................................................................................................................................................................................
ЕИК: ......................................................... Адрес: ......................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................,
тел. ..................................................................., GSM: .................................................................................................
Управител: ..................................................................................................., ЕГН .......................................................
(име, презиме, фамилия)
Заявявам, че желая да бъде издадено разрешение за провеждане обучение на водачи на МПС за
частично възстановяване броя на контролните точки за отчет на извършваните нарушения по Закона
за движението по пътищата.
Обучението ще се провежда в учебен кабинет, намиращ се на адрес: гр. ...........................................,
ул. (ж.к.)....................................................................................................................., тел. ..........................................
Прилагам следните документи:
1. Единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър.
2. Копие от документ за собственост или договор за ползване под наем на учебен кабинет.
3. Списък на учебно-техническите средства (фабрични номера) с подпис на управителя и печат
на учебната форма.
4. Копие от документ с размерите на учебния кабинет или скица с размерите на кабинета, подписана от управителя на учебната форма.
5. Списък на преподавателите, съдържащ трите имена, ЕГН, номер и дата на документа за професионална квалификация и учебното заведение, издало документа, номер и дата на свидетелството
за управление на МПС и притежавани категории.
6. Копия на дипломите за завършено висше образование на преподавателите.
7. Копия на документите за професионална квалификация на преподавателите (диплома за инструкторска или преподавателска правоспособност за обучение на водачи на МПС).
8. Копия на свидетелствата за управление на МПС за преподавателите.
9. Свидетелства за съдимост на преподавателите.
10. Удостоверения от отдел/сектор „Пътна полиция“ при СДВР/ОДМВР за административните
нарушения по ЗДвП на преподавателите.
11. Копия от трудови или граждански договори на преподавателите за извършване на дейност по
провеждане на допълнително обучение на водачите на МПС за възстановяване на отнети контролни
точки.
12. Списък с двама представители на учебната форма за извършване проверка на учебния кабинет,
съдържащ трите имена и ЕГН и заявка за началния час на провеждане на обучението.
13. Учебен дневник за регистриране на кандидатите за допълнително обучение.
14. Регистър на издадените удостоверения за завършено допълнително обучение.
15. Учебна документация за провеждане на обучението.
Забележка. Документите по т. 13 и 14 се представят при подаване на заявлението, след което се
връщат на управителя на учебната форма.
Дата: ..............20..... г.

Управител:
(....................................................)
(подпис, печат, име и фамилия)
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Приложение № 2
към чл. 10, ал. 5
МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
СДВР/ОДМВР .....................................
П Р О Т О К О Л
№......................
за годност на учебен кабинет за обучение на водачи на МПС за частично възстановяване броя на
контролните точки за отчет на извършваните нарушения.
Днес, .................... 20....... г., на основание заповед № .................................................. комисия в състав:
Председател: ........................................................................... – служител на МВР,
и членове: 1. ..............................................................................................
2. ............................................................................................., представители на учебна форма
..............................................................................................................................., ЕИК ..............................................,
адрес: гр./с. ................................................., обл. ............................................, ул. (ж.к.) ........................................
..........................................., тел. ............................., с управител: .............................................................................,
ЕГН ....................................................., направи преглед за съответствие с учебната документация на
учебния кабинет, намиращ се на адрес: гр./с. ................................, ул. (ж.к.) .................................................
Изисквания:
Съответствие:
		
ДА/НЕ
1. Светла височина на помещението не по-малко от 2,50 м
....../.......
2. Осветление
....../.......
3. Осигурени условия за отопление на помещението
....../.......
4. Работни места за преподавателя и ................ бр. кандидати
....../........
5. Учебна дъска
....../.......
6. Аудио-визуална техника
....../.......
7. Дидактически материали, предвидени в учебната документация
......./.......
8. Санитарен възел
....../........
При осигурена площ за всеки обучаван не по-малко от 1,5 кв. м и 5 кв. м за преподавателя помещението може да се ползва за обучение на не повече от ... лица едновременно.
Забележки на комисията:
Заключение на комисията: учебният кабинет е ГОДЕН/НЕГОДЕН за обучение на водачи за частично възстановяване на броя на контролните точки.
Възражения на заявителя ....................................................................................................................................
Дата ..............................

Комисия:
Председател: ...............................................
Членове: 1. ...................................................
		
2. ...................................................

Приложение № 3
към чл. 10, ал. 8
МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „НАЦИОНАЛНА ПОЛИЦИЯ“
Р А З Р Е Ш Е Н И Е
№ .................................
Главна дирекция „Национална полиция“ – МВР, издава настоящото разрешение на:
..............................................................................................................................................................................................,
(наименование на учебната форма)
..............................................................................................................................................................................................,
(ЕИК, адрес)
за провеждане допълнително обучение на водачите на моторни превозни средства за частично възстановяване броя на контролните точки за отчет на извършваните нарушения по Закона за движението
по пътищата.
Обучението да се извършва всяка събота от месеца от .............. ч. в учебен кабинет на адрес:
гр. ....................................., ул. (ж.к.) ..............................................................................., тел. .........................................
Разрешението е валидно от: ........................... до: ...........................
ДИРЕКТОР НА
ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ
„НАЦИОНАЛНА ПОЛИЦИЯ“ – МВР
.........................................................................
(име, подпис и печат)
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Приложение № 4
към чл. 12
РЕГИСТЪР
на издадените разрешения на учебни форми за обучение на водачи на МПС за частично възстано
вяване броя на контролните точки
№ на
разрешението

Дата на издаване

Учебна форма

Срок на валидност
от

Забележка

до

Приложение № 5
към чл. 15, ал. 1
ДО
ДИРЕКТОРА НА
ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ
„НАЦИОНАЛНА ПОЛИЦИЯ“ – МВР
ЧРЕЗ:

НАЧАЛНИК А НА
ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ПРИ
СДВР/ОДМВР ...................................................

З А Я В Л Е Н И Е
От: ...................................................................................................................................................................................
ЕИК: ......................................................... Адрес: .......................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................,
тел. ......................................................................., GSM: ..............................................................................................
Управител: ..................................................................................................., ЕГН .......................................................
(име, презиме, фамилия)
Заявявам, че желая да бъде извършена промяна в разрешение за провеждане на допълнително
обучение на водачите на моторни превозни средства, както следва:
1. Допълнителното обучение вместо в учебния кабинет, посочен в Разрешение № ............................./
................ г., да се провежда в учебен кабинет, посочен в приложените документи към това заявление.
2. В списъка на преподавателите за допълнително обучение вместо преподавателите към Разрешение от № ......................../.................. г. да се считат преподавателите, посочени в списъка – приложение
към това заявление.
Дата: ..............20..... г.

Управител:

(....................................................)
(подпис, печат, име и фамилия)

Приложение № 6
към чл. 8, ал. 1, т. 6 и чл. 15, ал. 2, т. 1
С П И С Ъ К
на преподавателите за допълнително обучение
Учебна форма: ..............................................................................................................................................................
ЕИК: ......................................., адрес: ..........................................................................................................................
.........................................................................................., телефон: ..............................................................................
Представлявана от: ...................................................................................., ЕГН ......................................................
За провеждане на допълнително обучение на водачи на МПС са определени следните преподаватели:
№

Име, презиме,
фамилия

ЕГН

Диплома за висше образование №, дата, изСвидетелство за
дадена от, и Свидетелство за професионал управление на МПС
на квалификация №, дата, издадено от:
№, дата, категории

1.
2.

3.
...................20....... г.

Ръководител: .....................................................
(име, фамилия, подпис и печат)
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Приложение № 7
към чл. 8, ал. 1, т. 14 и чл. 18, ал. 2
(страница 1)

(пълно наименование на лицето, извършващо допълнително обучение)

У Ч Е Б Е Н Д Н Е В Н И К
за провеждане на допълнително обучение на водачи на моторни превозни средства
Ръководител: ........................................................
(име, фамилия)

...............................................................
(подпис, печат)

гр. ........................................./.......................... г.

Учебен кабинет:

Преподаватели:

(страница 2)

1. ............................................................................................................…
(адрес, телефон)
2. ...........................................................................................................….
(адрес, телефон)
1. ...........................................................................................................….
(име, презиме, фамилия)
2. .........................................................................................................…...
(име, презиме, фамилия)
КОНТРОЛ НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС

№ по
ред

Дата

Констатации и препоръки

Проверяващ
(фамилия, подпис)

(страница 3)
ДАННИ ЗА ОБУЧАВАНИТЕ
№

1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Име, презиме,
фамилия
2

ЕГН

3

№ на св-то
за у-ние на
МПС
4

№ на кон- № и дата на
тролния
курса
талон
5

6

Присъствие
ЗАНЯТИЕ №
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Преподавател
(подпис)
13

БРОЙ 1
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Приложение № 8
към чл. 20, ал. 1
(пълно наименование на лицето, извършващо допълнително обучение)
УТВЪРДИЛ: ……….........…………...………...
(подпис и печат)
…..........…………..……………...
(фамилия на управителя)
П Р О Т О К О Л
за резултатите от проведено допълнително обучение на водачи на МПС
Днес, ..……………....…....……. г., в град …………….......…….......………..…….., област ……........……….....................……….,
в учебна форма ……………………...................................................……, адрес …………………………………...…...............……….,
тел.: ….………...................….., се проведе допълнително обучение на водачи на МПС. Начало: ……………… ч.
Лектор: ………………………..............................................................................................................................………………
(име, презиме, фамилия)
със следните обучаеми:
№
1

Име, презиме, фамилия
2

ЕГН
3

Местоотчет
на водача
4

Тест
№

точки

5

6

№ на удостоверението
7

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
Лектор:
(………………………………….)
(подпис)
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Приложение № 9
към чл. 23
..........................................................................................................................................................................................
(пълно наименование на лицето, извършващо допълнително обучение)
УДОСТОВЕРЕНИЕ
********** ЗА ПРЕМИНАТО ДОПЪЛНИТЕЛНО ОБУЧЕНИЕ*********
Регистрационен № .............../..................... г.
..........................................................................................................................................................................................
(име, презиме, фамилия)
ЕГН ......................................, постоянен адрес в гр. (с.) ........................................................................................,
област .................................., община ..............................., ул. ................................................................. № .........,
завърши успешно на ............................... г. курс за допълнително обучение съгласно чл. 157, ал. 3 от
(дата)
Закона за движението по пътищата.
Настоящото удостоверение може да послужи пред органите на Министерството на вътрешните
работи за възстановяване до 1/3 от предвидените точки съгласно чл. 158, ал. 1, т. 1 от Закона за
движението по пътищата.
Ръководител: ............................
(подпис и печат)

Приложение № 10
към чл. 8, ал. 1, т. 15 и чл. 24, ал. 1
(страница 1)
.........................................................................................................................................................
(пълно наименование на лицето, извършващо допълнително обучение)
Р Е Г И С Т Ъ Р
на издадените удостоверения за преминато допълнително обучение
Ръководител: ........................................................
(име, фамилия)

...............................................................
(подпис, печат)

гр. ........................................./.......................... г.

(страница 2)

№

Дата на
издаване

Име, презиме,
фамилия

ЕГН

№ и дата на
курса

Изготвил удостоверението
(подпис)

Получил
(подпис)

1

2

3

4

5

6

7

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

БРОЙ 1
№

Дата на
издаване

ДЪРЖАВЕН
Име, презиме,
фамилия

ЕГН

ВЕСТНИК

№ и дата на
курса

Изготвил удостоверението
(подпис)

С Т Р. 4 5
Получил
(подпис)

18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
11543

МИНИСТЕРСТВО
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
Наредба за изменение и допълнение на На
редба № 3 от 2012 г. за определяне на вида,
отличителните знаци, условията и реда за
получаване, сроковете за износване на уни
форменото представително и униформеното
теренно облекло от служителите в Изпълни
телна агенция по горите, нейните структури,
специализираните териториални звена и дър
жавните предприятия по чл. 163 от Закона
за горите (ДВ, бр. 16 от 2012 г.)
§ 1. В чл. 2 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Право на униформено представително
облекло имат:
1. служители, които са в служебно или
трудово правоотношение с И А Г, нейните
структури и специализираните териториални
звена, с изключение на горските инспектори
по трудово правоотношение;
2. служителите в ДП по чл. 163 ЗГ и териториалните им поделения, определени от управителния съвет на съответното предприятие.“
2. Създава се нова ал. 2:
„(2) Право на униформено теренно облекло
имат следните категории служители:
1. горските инспектори по трудово правоотношение;
2. горските инспектори по служебно правоотношение;
3. служителите от специализираната администрация по смисъла на Закона за администрацията, заемащи длъжности, за които се
изисква лесовъдско образование;
4. служителите, на които със заповед на
изпълнителния директор на ИАГ са възложени
функции по чл. 197 ЗГ;
5. служителите в териториалните поделения
на държавните предприятия, назначени за
предотвратяване и установяване на нарушения
в горските територии по реда на чл. 188 ЗГ;

6. служители в държавните предприятия
по чл. 163 ЗГ и териториалните им поделения, определени от управителния съвет на
съответното предприятие.“
3. Досегашната ал. 2 става ал. 3.
4. Създава се ал. 4:
„(4) Работодателят, съответно органът по
назначаване, със заповед определя поименния
списък на лицата по ал. 2.“
§ 2. В чл. 4 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1 и в него
след думите „Униформеното представително
облекло“ се добавя „за служителите в ИАГ,
нейните структури и специализирани териториални звена,“.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Униформеното представително облекло
за държавните предприятия и териториалните им поделения по вид, елементи и брой е,
както следва:
1. зимно униформено представително облекло:
а) мембранна шуба (канадка с подвижна
топла подплата) – един брой;
б) костюм зимен (сако с два панталона/
панталон-пола) – един брой;
в) риза(блуза) с дълъг ръкав – два броя;
г) вратовръзка/шал – един брой;
д) зимни обувки – един чифт;
2. лятно униформено представително облекло:
а) костюм летен (сако с два панталона/
панталон-пола) – един брой;
б) риза (блуза) с къс ръкав – два броя;
в) риза (блуза) с дълъг ръкав – един брой;
г) вратовръзка/шал – един брой;
д) летни обувки – един чифт.“
§ 3. Член 5 се изменя така:
„Чл. 5. Униформеното теренно облекло по
вид, елементи и брой е, както следва:
1. зимно униформено теренно облекло:
а) мембранна полушуба – един брой;
б) мембранен панталон – един брой;
в) поларено яке – един брой;
г) поларен панталон – един брой;
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д) риза с дълъг ръкав – два броя;
е) шапка – един брой;
ж) мембранни обувки всесезонни – един
чифт;
2. лятно униформено теренно облекло:
а) мембранно яке – един брой;
б) панталон – два броя;
в) риза – къс ръкав – един брой;
г) риза – дълъг ръкав – един брой;
д) шапка – един брой;
е) обувки – един чифт;
3. служебна чанта – един брой (само за
горските инспектори, служителите, определени със заповедта по чл. 197 ЗГ, и лицата
по чл. 188 ЗГ).“
§ 4. В чл. 6 се правят следните изменения:
1. В ал. 1:
а) думите „чл. 4, т. 1, буква „б“, т. 2, буква
„б“,“ се заменят с „чл. 4, ал. 1, т. 1, буква „б“,
ал. 1, т. 2, буква „б“,“;
б) думите „чл. 5, т. 1, букви „а“ и „б“ и
т. 2, букви „а“ и „б“ се заменят с „чл. 5, т. 1,
букви „а“, „б“, „в“ и „г“ и т. 2, букви „а“ и „б“.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Униформеното представително облекло
по чл. 4, ал. 2, с изключение на т. 1, буква
„д“ и т. 2, буква „д“, както и униформеното
теренно облекло по чл. 5, с изключение на
т. 3, се изработват по единен модел, плат и
цвят, определени със заповед на директора
на съответното държавно предприятие по
чл. 163 ЗГ.“
§ 5. В чл. 10 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се нова ал. 4:
„(4) Служители в ИАГ, нейните структури
и специализирани териториални звена, които
поради ползване на отпуск повече от 3 месеца независимо от основанието или повече
от шест месеца на основание чл. 163 КТ и не
са включени в заповедта на работодателя за
предоставяне на съответното облекло по чл. 4
и 5, имат право на облекло по чл. 4, ал. 1, т. 1,
буква „б“ или т. 2 буква „б“ в зависимост от
периода на реално изпълнение на служебни
задължения, а за останалите елементи се
изплащат средства пропорционално на отработените месеци.“
2. Създава се ал. 5:
„(5) Управителните съвети на държавните
предприятия по чл. 163 ЗГ вземат решение за
реда за предоставяне на униформено облекло
на служителите, които поради ползване на
отпуск повече от 3 месеца независимо от
основанието или повече от шест месеца на
основание чл. 163 КТ не са включени в заповедта на работодателя за предоставяне на
съответното облекло по чл. 4 и 5.“
3. Досегашната ал. 4 става ал. 6.
§ 6. В чл. 12 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думата „приложението“ се заменя с „приложение № 1, приложение № 2 и
приложение № 3“.
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2. Създава се нова ал. 2:
„(2) На униформеното представително и
униформеното теренно облекло със срок на
износване една година съгласно приложенията
по ал. 1 износването се отнася за календарната година, в която е закупено, независимо
от датата на получаването.“
3. Алинея 3 се отменя.
4. Досегашната ал. 2 става ал. 4 и в нея
думата „приложението“ се заменя с „приложенията по ал. 1“.
5. Създава се ал. 5:
„(5) Сроковете за износване на облеклата
по приложенията текат и за лицата, ползващи
отпуск по реда на чл. 163 от Кодекса на труда,
но не повече от 6 месеца за една календарна
година.“
6. Досегашната ал. 4 става ал. 6 и в нея
думата „приложението“ се заменя с „приложение № 3“.
7. Създава се ал. 7:
„(7) Управителните съвети на държавните
предприятия по чл. 163 ЗГ могат с решение
да увеличат срока на износване, посочен в
приложение № 2 и приложение № 3, но с не
повече от една година.“
§ 7. В чл. 17 се правят следните изменения:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Във всички останали случаи на прекратяване на трудовото или служебното правоотношение служителят задържа униформеното
облекло, като заплати стойността на облеклото
за срока на доизносване.“
2. Алинея 3 се отменя.
§ 8. Приложението към чл. 12 и 16 се
отменя.
§ 9. Съ здава се п ри ложение № 1 к ъм
чл. 12, ал. 1:
„Приложение № 1
към чл. 12, ал. 1
Срок за износване на униформеното представително облекло за служителите на Изпълнителна агенция по горите, нейните структури
и специализирани териториални звена
№

Униформено представително
облекло

Срок на
износване
(год.)

1

2

3

І. Зимно
1. Палто (канадка с подплата) –
1 бр.

2 г.

2. Костюм зимен/сако с един панталон (пола) – 1 бр.

1 г.

3. Риза (блуза) с дълъг ръкав – 2 бр.

1 г.

4. Вратовръзка/шал – 1 бр.

1 г.

5. Зимни обувки – 1 чифт

1 г.

ІІ. Лятно
1. Шлифер – 1 бр.

2 г.
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1

2

3

2. Костюм летен/сако с един панталон (пола) – 1 бр.

1 г.

3. Риза (блуза) с къс ръкав – 2 бр.

1 г.

4. Летни обувки – 1 чифт

1 г.

“
§ 10. Създава се приложение 2 към чл. 12,
ал. 1:
„Приложение № 2
към чл. 12, ал. 1
Срок за износване на униформеното представително облекло за служителите в държавните
предприятия по чл. 163 от Закона за горите
и териториалните им поделения
№
І.

Униформено представително
облекло

Срок на
износване
(год.)

Зимно

1. Мембранна шуба (канадка с подвижна топла подплата) – 1 бр.

2 г.

2. Костюм зимен/сако с два панталона (панталон-пола) – 1 бр.

1 г.

3. Риза (блуза) с дълъг ръкав – 2 бр.

1 г.

4. Вратовръзка/шал – 1 бр.

1 г.

5. Зимни обувки – 1 чифт

1 г.

ІІ. Лятно
1. Костюм летен/сако с два панталона (панталон-пола) – 1 бр.

1 г.

2. Риза/блуза с къс ръкав – 2 бр.

1 г.

3. Риза (блуза) с дълъг ръкав – 1 бр.

1 г.

4. Вратовръзка/шал – 1 бр.

1 г.

5. Летни обувки – 1 чифт

1 г.

“
§ 11. Създава се приложение № 3 към
чл. 12, ал. 1:
„Приложение № 3
към чл. 12, ал. 1
Срок за износване на униформеното
теренно облекло
Срок за износване
(год.)
за лицата по
чл. 2,
ал. 2,
т. 2, 3
и 4

за лицата по
чл. 2,
ал. 2,
т. 1

2

3

4

І.

Зимно

1.

Мембранна полушуба –
1 бр.

2 г.

1 г.

2.

Мембранен панталон –
1 бр.

2 г.

1 г.

№

Униформено теренно
облекло

1

ВЕСТНИК
1
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3

4

3.

Поларено яке – 1 бр.

2

2 г.

1 г.

4.

Поларен па н та лон –
1 бр.

2 г.

1 г.

5.

Риза с дълъг ръкав –
2 бр.

1 г.

1 г.

6.

Шапка – 1 бр.

2 г.

1 г.

7.

Мембранни обувки
всесезонни – 1 чифт

2 г.

1 г.

ІІ.

Лятно

1.

Мембранно яке – 1 бр.

2 г.

1 г.

2.

Панталон – 2 бр.

2 г.

1 г.

3.

Риза с къс ръкав – 1 бр.

1 г.

1 г.

4.

Риза с дълъг ръкав –
1 бр.

1 г.

1 г.

5.

Шапка – 1 бр.

2 г.

1 г.

6.

Обувки – 1 чифт

2 г.

1 г.

2 г.

1 г.

ІІІ. Чанта – 1 бр.

11681

“
За министър:
Цветан Димитров

КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ
НАДЗОР
Наредба за изменение и допълнение на На
редба № 16 от 2004 г. за условията и реда
за извършване на маржин покупки, къси
продажби и заем на финансови инструменти
(обн., ДВ, бр. 65 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 45
от 2008 г.)
§ 1. В чл. 1 ал. 1 се изменя така:
„(1) С наредбата се уреждат:
1. условията и редът за извършване на
маржин покупки, къси продажби и заем на
финансови инструменти;
2. изискванията към обезпечението при
маржин покупките и късите продажби, когато
инвестиционните посредници се задължават
да доставят финансовите инструменти, необходими за осъществяване на сетълмента
на късите продажби, и изискванията към
договора, който инвестиционните посредници
сключват със своите клиенти при извършване
на къси продажби.“
§ 2. В чл. 3 ал. 1 се изменя така:
„(1) Къса продажба е продажба по смисъла
на член 2, параграф 1, буква „б“ от Регламент
(ЕС) № 236/2012 на Европейския парламент
и на Съвета от 14 март 2012 г. относно късите продажби и някои аспекти на суапите
за кредитно неизпълнение (ОВ, L 86/1 от
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24 март 2012 г.) (Регламент № 236/2012 г.) и
се извършва при спазване изискванията на
регламента.“
§ 3. В чл. 6, ал. 1, т. 3 думите „лицензия
от Българската народна банка (БНБ) за извършване на банкова дейност в страната“ се
заменят с „разрешение да извършва дейност
на територията на Република България“.
§ 4. В чл. 7а се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Маржин покупки с финансови инструменти могат да бъдат извършвани на
територията на Република България само на
регулиран пазар при условия и по ред, предвидени в правилата на регулирания пазар.“
2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Инвестиционните посредници могат да
извършват маржин покупки, къси продажби
и заем на финансови инструменти при предоставяне на услуги на територията на друга
държава членка при спазване изискванията
на европейското законодателство, на съответното национално законодателство и международната практика, приложими спрямо
този вид сделки, както и на територията на
трета държава, ако приложимото национално
законодателство и международна практика
осигуряват най-малко равностойна степен
на защита на инвеститорите във финансови
инструменти като тази по българското законодателство.“
3. Създава се ал. 6:
„(6) Инвестиционните посредници предоставят на Комисията за финансов надзор
ежемесечно до 5-о число на месеца, следващ
отчетния период, информация за сключените
през съответния месец маржин покупки и къси
продажби по образец, утвърден от заместник-председателя на Комисията за финансов
надзор, ръководещ управление „Надзор на
инвестиционната дейност“.“
§ 5. В заглавието на глава втора думите
„и с които могат да бъдат извършвани къси
продажби“ се заличават.
§ 6. Член 8 се изменя така:
„Чл. 8. (1) Финансовите инструменти, които
могат да служат за обезпечение при извършване на маржин покупки и къси продажби, са:
1. акции, допуснати до търговия на регулиран пазар в Република България, чийто
емитент не е обявен в несъстоятелност и не
се намира в производство по несъстоятелност
или ликвидация, и които през последните 20
сесии на регулирания пазар отговарят едновременно на следните изисквания:
а) с тях са сключвани сделки на регулирания пазар най-малко през 15 сесии;
б) минималният среднодневен обем от
финансови инструменти, с които са сключени
сделки на регулирания пазар, е не по-малко
от 5000 броя;
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в) среднодневният брой сключени сделки
на регулирания пазар е не по-малко от 15;
г) п роизведението о т броя финансови
инструменти от дадена емисия и цената на
затваряне за последния ден на търговия с този
финансов инструмент на регулирания пазар
е не по-малко от 20 000 000 лв.;
д) свободно търгуемият обем е не по-малко
от 15 % от емисията;
2. акции, допуснати до търговия на регулиран пазар в друга държава членка, които
отговарят на изискванията за ликвидност
по чл. 22 от Регламент (ЕО) 1287/2006 на
Комисията от 10 август 2006 г. за прилагане
на Директива 2004/39/ЕО на Европейския
парламент и на Съвета по отношение на
задълженията за водене на регистри на инвестиционните посредници, отчитането на
сделките, прозрачността на пазара, допускането на финансови инструменти за търгуване,
както и за определените понятия за целите
на посочената директива (ОВ, L 241/1 от
2 септември 2006 г.);
3. държавни ценни книжа, емитирани от
държави членки с инвестиционен кредитен
рейтинг, присъден от агенция за кредитен
рейтинг, регистрирана в съответствие с Регламент 1060/2009 на Европейския парламент
и на Съвета от 16 септември 2009 г. относно
агенциите за кредитен рейтинг (ОВ, L 302/1
от 17 ноември 2009 г.).
(2) При прилагането на критериите по
ал. 1, т. 1 не се вземат предвид репо сделките
и сделките на приватизационен пазар.
(3) В обхвата на ал. 1, т. 1, букви „а“ – „д“
не попадат сделките, сключени от инвестиционен посредник, когато е действал като
маркетмейкър на емисията финансови инструменти.
(4) Инвестиционните посредници нямат
право да приемат като обезпечение при извършване на маржин покупки и къси продажби
финансови инструменти, които са предмет
на друго обезпечение съгласно действащото
законодателство.“
§ 7. В чл. 9 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „както и по-строги изисквания от предвидените в чл. 8, ал. 1“ се
заличават.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Регулираният пазар в Република България обявява ежедневно след приключване
на търговската сесия чрез своята система за
търговия и борсовия бюлетин, както и по друг
подходящ начин списък на акциите, допуснати
до търговия и отговарящи на изискванията по
чл. 8, ал. 1, т. 1, които могат да служат за обезпечение по маржин покупки и къси продажби
за периода на следващата търговска сесия.“
3. Алинея 3 се изменя така:
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„(3) Регулираният пазар в Република България разпространява по реда на ал. 2 информация за общия обем на финансовите
инструменти от всяка емисия, предмет на
маржин покупки и къси продажби, сключени
на регулирания пазар.“
4. Създава се ал. 4:
„(4) Регулираният пазар в Република България разпространява по реда на ал. 2 към
края на всеки календарен месец, въз основа
на данни от съответната депозитарна институция, информация за общия обем на
откритите нетни къси позиции по всички
емисии финансови инструменти, търгувани
на регулирания пазар.“
§ 8. Член 10 се изменя така:
„Чл. 10. (1) Инвестиционните посредници
не могат да приемат като обезпечение по
маржин покупки и къси продажби финансови
инструменти, които са престанали да отговарят
на изискванията по чл. 8, ал. 1.
(2) В случай че след предоставяне на обезпечението финансовите инструменти, предмет
на обезпечение, престанат да отговарят на
изискванията по чл. 8, ал. 1, инвестиционният посредник няма право да изпълнява
нови нареждания за маржин покупки и е
длъжен до края на работния ден да уведоми
клиента, че в срок два работни дни трябва
да предостави обезпечение, отговарящо на
изискванията по чл. 8, ал. 1.“
§ 9. В чл. 11 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея
думите „и къси продажби“ се заличават.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Комисията за финансов надзор може
да наложи ограничения и забрани за извършването на къси продажби при спазване
изискванията на Регламент 236/2012.“
§ 10. В чл. 13, ал. 1 се изменя така:
„(1) Инвестиционният посредник извършва маржин покупки на основата на писмен
договор с клиента, спрямо който се прилагат
изискванията на Наредба № 38 от 2007 г. за
изискванията към дейността на инвестиционните посредници (ДВ, бр. 67 от 2007 г.)
(Наредба № 38), доколкото друго не е предвидено в тази наредба.“
§ 11. В чл. 16 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Клиент, който е подал нареждане за
маржин покупка на финансови инструменти,
които отговарят на изискванията по чл. 8,
ал. 1 и за които в договора е предвидено да
служат като обезпечение по маржин заема,
е длъжен да отговаря на първоначалното
маржин изискване по ал. 2 в периода от подаване на нареждането до деня на сключване
на сделката включително.“
2. Алинея 2 се изменя така:
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„(2) Първоначално маржин изискване е
задължението на клиента да предостави на
инвестиционния посредник парични средства и/или финансови инструменти, които
отговарят на изискванията по чл. 8, ал. 1,
на стойност и при спазване изискванията
на ал. 3 – 9.“
3. В ал. 3 думите „депозитът по ал. 2“ се
заменят с думата „то“.
4. В ал. 4 думите „финансови инструменти
по ал. 2, т. 2 и/или 3, депозитът“ се заменят
с „финансови инструменти, то“.
5. Алинея 5 се изменя така:
„(5) Ако първоначалното маржин изискване
се изпълнява като комбинация от парични
средства и финансови инструменти, частта
от него във финансови инструменти, които
трябва да бъдат предоставени, се изчислява
по следната формула:
ЦК = МП – ПС*2,
където:
ЦК е текущата пазарна стойност на депозираните финансови инструменти, изчислена
съгласно чл. 18;
МП – стойността на маржин покупката;
ПС – предоставените парични средства.“
6. В ал. 6 думите „чл. 37, ал. 3, т. 1“ се
заменят с „чл. 37, ал. 2, т. 1“.
7. В ал. 8 думите „паричния депозит на
клиента по ал. 2, т. 1“ се заменят с „паричните
средства, предоставени от клиента по ал. 2“.
§ 12. В чл. 16а думите „към деня на“ се
заменят с думата „при“.
§ 13. В чл. 17 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „на сетълмент“ се заменят
със „следваща деня на сключване“.
2. В ал. 3 думите „по чл. 16, ал. 2, т. 2, и/
или 3“ се заменят с „по чл. 8, ал. 1“.
3. В ал. 4 думите „по чл. 37, ал. 2“ се заменят с „по чл. 37, ал. 3“.
§ 14. В чл. 19 се правят следните допълнения:
1. В ал. 1 накрая се добавя „или под ниво,
определено от инвестиционния посредник,
което не може да бъде по-ниско от 200 на
сто от общата стойност на маржин заема“.
2. В ал. 3 накрая се добавя „съответно
нивото, определено от инвестиционния посредник съгласно ал. 1“.
§ 15. В чл. 20, ал. 1, т. 2 думите „по чл. 16,
ал. 2, т. 2 и/или 3“ се заменят с „по чл. 8, ал. 1“.
§ 16. В чл. 21 ал. 3 се изменя така:
„(3) В случай че стойността на обезпечението по сметката за маржин покупки спадне
под 115 на сто от общата стойност на маржин
заема или под стойност, определена от инвестиционния посредник, която не може да бъде
по-ниска от 115 на сто от общата стойност на
маржин заема, инвестиционният посредник
има право преди изтичане на срока по чл. 20,
ал. 1 да продаде финансови инструменти по
маржин сметката за покриване на недостига
към деня на продажбата съгласно ал. 1, ако
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това е необходимо за предотвратяване на поголеми загуби за инвестиционния посредник
и/или за клиента.“
§ 17. В чл. 23, т. 1 се правят следните
изменения:
1. Думите „повишения риск, който възниква за клиента във връзка с извършването на
маржин покупки, включително“ се заличават.
2. В буква „б“ думите „освен в случая,
когато те са заложени като обезпечение на
банков заем за финансиране на маржин покупки“ се заличават.
§ 18. В чл. 24 се правят следните изменения:
1. В ал. 2 думите „чл. 16, ал. 2, т. 1“ се
заменят с „чл. 16, ал. 2“.
2. В ал. 3 думите „чл. 16, ал. 2, т. 1“ и „чл. 16,
ал. 2, т. 2 и 3“ се заменят с „чл. 16, ал. 2“.
3. В ал. 4 думите „съответно чл. 9, ал. 1“
се заличават.
4. В ал. 5 след думите „на дебита“ се добавя
„или по-високо ниво, определено от инвестиционния посредник съгласно чл. 19, ал. 1“.
§ 19. Заглавието на глава четвърта се изменя така:
„ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА ИНВЕСТИЦИОННИЯ
ПОСРЕДНИК ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА
КЪСИ ПРОДАЖБИ“.
§ 20. Член 27 се изменя така:
„Чл. 27. (1) Инвестиционният посредник
извършва къси продажби за сметка на клиент
въз основа на писмен договор за извършване
на къси продажби, спрямо който се прилагат
изискванията на чл. 24 от Наредба № 38, доколкото друго не е предвидено в тази наредба.
С договора за извършване на къси продажби
се посочва начинът, по който ще се осигурява
доставянето на финансовите инструменти,
необходими за сетълмента на късата продажба, в съответствие с Регламент № 236/2012 г.
(2) Преди подписване на договора по ал. 1
инвестиционният посредник е длъжен да
предостави на клиента писмено разяснение
на механизма на осъществяване на късите
продажби и на свързаните с тях рискове, както
и относно задълженията, които могат да възникнат за клиента по Регламент № 236/2012 г.“
§ 21. В чл. 28 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 след думите „инвестиционният
посредник“ се поставя запетая и се добавя
„който се е задължил да достави финансовите
инструменти, необходими за сетълмента на
късата продажба“.
2. В ал. 3 думите „сметката на клиент за
къси продажби“ се заменят със „сметката за
къси продажби“.
§ 22. В чл. 29 в началото на изречението
се добавя „В случаите по чл. 28, ал. 1“.
§ 23. Член 30 се отменя.
§ 24. Член 32 се изменя така:
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„Чл. 32. Инвестиционният посредник изпълнява нареждане за къса продажба само
при условие, че са изпълнени съответните
изисквания на Регламент 236/2012, а в случаите по чл. 28, ал. 1 – при условие, че ще
може да достави финансовите инструменти,
предмет на къса продажба, включително,
когато те са налични по негова сметка или
по подсметка на негов клиент, който има
сметка за маржин покупки или къси продажби, както и ако е сключил договор за
заем на финансови инструменти.“
§ 25. В чл. 33, ал. 1 в началото на изречението се добавя „В случаите по чл. 28, ал. 1“.
§ 26. В глава четвърта, раздел І се създава
чл. 33а:
„Чл. 33а. Инвестиционният посредник поддържа ежедневна отчетност за всеки клиент,
сключил договор по чл. 27, най-малко за
подадените нареждания за къси продажби и
сключените сделки за къси продажби.“
§ 27. В заглавието на раздел II на глава
четвърта накрая се добавя „при които инвестиционният посредник се е задължил да достави финансовите инструменти, необходими
за сетълмента на късата продажба“.
§ 28. В чл. 34 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Клиент, който е подал нареждане за
къса продажба, е длъжен да отговаря на първоначалното изискване за къса продажба по
ал. 2 в периода от подаване на нареждането
до инвестиционния посредник до деня на
сключване на късата продажба включително.“
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Първоначално изискване за къса продажба е задължението на клиента да предостави
на инвестиционния посредник парични средства и/или финансови инструменти по чл. 8,
ал. 1 на стойност не по-малка от 50 на сто от
стойността по късата продажба.“
3. Алинея 3 се заличава.
4. Алинея 5 се изменя така:
„(5) Инвестиционният посредник може да
предвиди първоначално изискване за къса
продажба, по-високо от това по ал. 2.“
§ 29. В чл. 35 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Клиент, на когото е открита сметка за
къси продажби, е длъжен ежедневно от датата,
следваща деня на сключване на късата продажба, да отговаря на поддържащото изискване за
къси продажби.“
2. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Инвестиционният посредник може да
предвиди поддържащо изискване за къси продажби, по-високо от определеното по ал. 2.“
§ 30. В чл. 37, ал. 1 накрая се добавя „или
под стойност, определена от инвестиционния
посредник, която не може да бъде по-ниска
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от 150 на сто от текущата пазарна стойност
на финансовите инструменти, предмет на къса
продажба.“
§ 31. В чл. 38, ал. 1, т. 1 думите „чл. 34,
ал. 3“ се заменят с „чл. 34, ал. 2“.
§ 32. В чл. 39 ал. 2 се изменя така:
„(2) В случай че стойността на обезпечението по сметката за къси продажби спадне
под 120 на сто от текущата пазарна стойност
на финансовите инструменти, предмет на къси
продажби, изчислена съгласно чл. 36, или
под стойност, определена от инвестиционния
посредник, която не може да бъде по-ниска
от 120 на сто от текущата пазарна стойност
на финансовите инструменти, предмет на
къса продажба, инвестиционният посредник
има право да закупи финансови инструменти
съгласно ал. 1 преди изтичане на срока от
един работен ден, ако това е необходимо
за предотвратяване на по-големи загуби за
инвестиционния посредник и/или клиента.“
§ 33. В чл. 40 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създават се нови ал. 2 и 3:
„(2) Когато инвестиционният посредник не
достави финансовите инструменти в срок от
четири работни дни след деня за извършване
на сетълмент на късата продажба, той подава
нареждане за закупуването на съответния брой
финансови инструменти с цел осигуряване на
сетълмента по късата продажба. Ако закупуването на финансовите инструменти е невъзможно, инвестиционният посредник изплаща
на купувача по късата продажба:
1. сума, равна на пазарната стойност на
финансовите инструменти към датата на сетълмента и претърпените загуби от купувача
поради неизпълнение на сетълмента;
2. ежедневно обезщетение, представляващо
минимум 10 процента от стойността на финансовите инструменти към датата на сетълмента,
за всеки ден на неизпълнение.
(3) За извършване на плащанията по ал. 2
инвестиционният посредник реализира предоставеното от клиента обезпечение.“
2. Досегашната ал. 2 става ал. 4 и в нея
думите „подава нареждане за покупка на тези
финансови инструменти на първата сесия на
регулирания пазар“ се заменят с „незабавно
предприема действия за осигуряване на тези
финансови инструменти“.
3. Досегашната ал. 3 става ал. 5 и в нея
думите „по ал. 2“ се заменят с „по ал. 4“.
§ 34. В чл. 41 ал. 1 се изменя така:
„(1) При прекратяване на договора за извършване на къси продажби инвестиционният
посредник незабавно предприема действия за
осигуряване на финансовите инструменти, с
които е извършена къса продажба. При прекратяване на договора за извършване на къси
продажби инвестиционният посредник има
правата по чл. 40, ал. 5.“
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§ 35. В заглавието на раздел III на глава
четвърта накрая се добавя „при които инвестиционният посредник се е задължил да достави финансовите инструменти, необходими за
сетълмента на късата продажба“.
§ 36. В чл. 42 се правят следните изменения:
1. В т. 1 думите „повишения риск, който
възниква за клиента, във връзка с извършването
на къси продажби, включително“ се заличават.
2. В т. 12 думите „чл. 40, ал. 3“ се заменят
с „чл. 40, ал. 5“.
§ 37. В заглавието на раздел IV на глава
четвърта накрая се добавя „при които инвестиционният посредник се е задължил да достави финансовите инструменти, необходими за
сетълмента на късата продажба“.
§ 38. В чл. 43, ал. 1 думите „по чл. 34, ал. 3,
т. 1 и финансовите инструменти по чл. 34,
ал. 3, т. 2 и 3“ се заменят с „и финансовите
инструменти по чл. 34, ал. 2“.
§ 39. В чл. 44 се правят следните изменения:
1. В т. 1 думите „предмет на депозит по чл. 34,
ал. 3“ се заменят със „с които се изпълнява
първоначално изискване за къса продажба по
чл. 34, ал. 2“.
2. В т. 2 думите „чл. 37, ал. 4“ се заменят
с „чл. 37, ал. 3“.
§ 40. В глава четвърта се създава раздел V
със заглавие:
„Изисквания към инвестиционния посредник
при сключване на къси продажби, при които
инвестиционният посредник не се е задължил да
достави финансовите инструменти, необходими
за сетълмента на късата продажба“.
§ 41. В раздел V се създава чл. 45а:
„Чл. 45а. (1) В договора за извършване на
къса продажба се посочва начинът, по който
финансовите инструменти, необходими за
сетълмента на късата продажба, ще бъдат
осигурени към датата на сетълмента.
(2) При сключване на договора клиентът
предоставя на инвестиционния посредник
необходимите документи, удостоверяващи
налични споразумения за доставка към датата
на сетълмента на финансовите инструменти,
включително информация за третото лице,
което се е задължило да достави финансовите
инструменти.
(3) В случаите, когато клиентът осигурява
финансовите инструменти, необходими за сетълмента на късата продажба въз основа на
споразумение за доставка с трето лице, към
договора се прилага декларация от клиента,
с която той удостоверява, че съответните финансови инструменти не са използвани и няма
да бъдат използвани от него за изпълнението
на сетълмента на друга къса продажба.“
§ 42. В чл. 49, ал. 1 т. 2 се изменя така:
„2. държавни ценни книжа, емитирани от
държави членки с инвестиционен кредитен
рейтинг, присъден от агенция за кредитен
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рейтинг, регистрирана в съответствие с Рег
ламент 1060/2009 на Европейския парламент
и на Съвета от 16 септември 2009 г. относно
агенциите за кредитен рейтинг.“
§ 43. В чл. 59б, ал. 1 думите „по чл. 61,
ал. 4“ се заличават.
§ 44. В § 1 т. 2 се изменя така:
„2. „Пазарна стойност“ на финансов инструмент, допуснат до търговия на регулиран
пазар за определен ден, е цената на затваряне
или друг аналогичен показател, оповестяван
публично към деня на оценката от регулиран
пазар, от който за съответния ден е изтъргуван
най-голям обем финансови инструменти. За
финансовите инструменти по чл. 8, ал. 1, т. 3
пазарната стойност се определя съгласно чл. 26
от Наредба № 44 от 2011 г. за изискванията
към дейността на колективните инвестиционни схеми, инвестиционните дружества от
затворен тип и управляващите дружества (ДВ,
бр. 85 от 2011 г.).“
Заключителна разпоредба
§ 45. Наредбата е приета на основание § 25
от преходните и заключителните разпоредби
във връзка с чл. 5, ал. 3, т. 2, чл. 34, ал. 7
на Закона за пазарите на финансови инструменти с Решение № 137-Н от 12.12.2012 г. на
Комисията за финансов надзор.
Председател:
Стоян Мавродиев
11476

ВЪРХОВЕН
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД
РЕШЕНИЕ № 10381
от 16 юли 2012 г.

по административно дело № 8056 от 2011 г.
Върховният административен съд в състав:
председател: Ваня Пунева, и членове: Галина
Христова и Жанета Петрова, с участието на
секретар-протоколиста Десислава Александ
рова разгледа административно дело № 8056
по описа за 2011 г. на Върховния административен съд – трето отделение, докладвано от
съдията Жанета Петрова.
Дружеството „Национален институт за изследване на вино и спиртни напитки“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление София е
подало жалба срещу Заповед № РД-09-112 от
21.02.2011 г. на министъра на земеделието и
храните, с която са били утвърдени указания
за сертифициране на сортови вина съгласно
приложението. Направени са оплаквания за
противоречие на заповедта с Регламент (EO)
№ 607/2009 г. на Съвета на Европейския съюз
за определяне на някои подробни правила за
прилагане на Регламент (ЕО) № 497/2008 г. на
Съвета по отношение на защитените наименования за произход и защитените географ-
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ски указания, традиционните наименования,
етикетирането и представянето на определени
лозаро-винарски продукти със Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието, Закона за виното и
спирните напитки и Закона за нормативните
актове. Поискана е отмяната на заповедта и
присъждането на направените разноски.
Министърът на земеделието и храните е
оспорил жалбата.
Представителят на Върховната административна прокуратура е дал заключение, че заповедта, която има реквизитите на подзаконов
нормативен акт, не е издадена в съответствие
с правилата за издаване на нормативни актове
и следва да се отмени. Върховният административен съд, като провери допустимостта на
жалбата и законосъобразността на оспорения
административен акт, прие следното:
Жалбата на „Национален институт за изследване на вино и спиртни напитки“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление София е
допустима. Съгласно чл. 186, ал. 1 АПК право
да оспорват подзаконов нормативен акт имат
гражданите, организациите и органите, чиито
права, свободи или законни интереси са засегнати или могат да бъдат засегнати от него или
за които той поражда задължения. Дружеството
„Национален институт за изследване на вино и
спиртни напитки“ – ЕООД, притежава сертификат за акредитация № БСА-27 ЛИ, издаден
въз основа на Заповед № 2037 от 3.11.2011 г. от
Българската служба за акредитация, който е
валиден до 30.11.2015 г. Според условията на
дадената акредитация дружеството има право
да взема проби и да извършва изпитване на
вина в изпитвателна лаборатория. С оспорената Заповед № РД-09-112 от 21.02.2011 г.
на министъра на земеделието и храните е
било одобрено сертифицирането на вина да
се извършва от Изпълнителната агенция по
лозата и виното. Жалбоподателят формулира
правен интерес от оспорването на заповедта с
твърдението, че според установените правила
анализите на сортови вина ще се извършват
само в акредитираната лаборатория на Изпълнителната агенция по лозата и виното, тъй
като именно на агенцията се възлагало сертифицирането на сортовите вина. Това правило
би довело до засягане на интереса на другите
акредитирани лаборатории по чл. 34, ал. 1 от
Закона за виното и спиртните напитки, сред
които е и лабораторията на жалбоподателя.
Производството по издаване на оспорената
заповед започнало по докладна от заместникминистър на земеделието и храните, в която е
посочено, че във връзка с установяването на
различия между лозаро-винарските продукти,
обхванати от Регламент (ЕО) № 1234/2007 г.,
е необходимо да бъдат въведени специфични
правила относно използването на незадължителни данни при етикетирането и представя-

БРОЙ 1

ДЪРЖАВЕН

нето им. В съответствие с разпоредбата на
чл. 63, ал. 1 от Регламент (ЕО) № 607/2009 г.
за определяне на някои подробни правила за
прилагането на Регламент (ЕО) № 479/2008
по отношение защитените наименования за
произход и защитените географски указания,
традиционните наименования, етикетирането
и представянето на определени лозаро-винарски продукти държавите членки следвало да
определят компетентен орган или органи,
отговорни за осигуряване на сертифицирането.
С издадената от министъра на земеделието
и храните Заповед № РД-09-112 от 21.02.2011 г.,
подписана от заместник-министър на земеделието и храните по заместване съгласно
Заповед № РД-09-107 от 18.02.2011 г., са утвърдени указания за сертифициране на сортови
вина съгласно приложението. Указанията
са предназначени за всички производители
на така наречените „сортови вина“, каквито
са вината без наименование за произход и
географски указания, за които могат да се
ползват обозначения за винените сортове лози
и годината на реколтата. Според даденото с
тези указания определение сертифицирането
е процедура, чрез която компетентният орган
или контролните органи, упълномощени да
действат в това качество, предоставят уверение
за съответствие в писмена, електронна или
съответстваща на тях форма. Процедурата по
сертифициране осигурява административни
доказателства в подкрепа на верността на
данните за винения сорт (сортове лоза) и
годината на реколтата.
Съгласно указанията сертифицирането на
виното на всеки етап от производството се
възлага на Изпълнителната агенция по лозата и
виното. Процедурата по сертифициране започва въз основа на заявление на регистрираните
производители до съответното териториално
звено на Изпълнителната агенция по лозата
и виното, на територията на която се намира
производственият обект. Преди предлагането
на сортови вина на пазара производителят взема проби от оформени партиди за извършване
на физикохимичен анализ от акредитирани
лаборатории на Изпълнителната агенция по
лозата и виното. След извършването на още
проверки изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по лозата и виното издава
удостоверение за сертифицирани сортови вина.
Издаденият от министъра на земеделието
и храните административен акт следва да се
характеризира като нормативен административен акт по смисъла на чл. 75, ал. 1 АПК.
Нормативните административни актове са
подзаконови административни актове, които
съдържат административноправни норми, отнасят се за неопределен и неограничен брой
адресати и имат многократно правно действие.
Със заповедта на министъра на земеделието
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и храните са били одобрени правила, които
уреждат основанието и производството по
сертифициране на сортови вина и определят
задълженията на компетентния да издава
удостоверение за сертифицирани сортови вина
административен орган. Заповедта е издадена в
изпълнение на чл. 63, ал. 1 от Регламент (ЕО)
№ 607/2009 за определяне на някои подробни
правила за прилагането на Регламент (ЕО)
№ 479/2008 по отношение защитените наименования за произход и защитените географски указания, традиционните наименования,
етикетирането и представянето на определени
лозаро-винарски продукти. В националното
законодателство съществува разпоредба, тази
на чл. 7а от Закона за нормативните актове,
според която при необходимост да се предприемат мерки на национално ниво, каквито се
изискват за изпълнение и прилагане на актове
на Европейския съюз, се издава нормативен
акт. Това е още едно указание за характера
на оспорения административен акт, създаден да действа многократно, като регулира
специфичен кръг отношения с неопределен
брой адресати.
Съгласно чл. 118щ от Регламент (EO)
№ 1234/2007 на Съвета държавите членки
поемат задължение да въведат законови, подзаконови и административни разпоредби с оглед
осигуряване на сертифициране, одобрение и
контрол, така че да се гарантира верността
на съответната информация за вина, които
не притежават защитено наименование за
произход или защитено географско указание.
Съгласно чл. 63 от Регламент (ЕO) № 607/2009
държавите членки определят компетентния
орган или органи, отговорни за осигуряване на сертифицирането, предвидено в член
60, параграф 2, буква a) от Регламент (EО)
№ 479/2008, в съответствие с критериите, изложени в член 4 от Регламент (EО) № 882/2004
на Европейск и я парламент и на Съвета.
Сертифицирането на виното на всеки етап
от производството, включително по време на
опаковането му, се осигурява от компетентния
орган или органи, посочени в параграф 1,
или от един или повече контролни органи
по смисъла на член 2, втора алинея, точка 5
от Регламент (EО) № 882/2004, действащи
като органи по сертифициране на продуктите
в съответствие с критериите, предвидени в
член 5 от посочения акт.
Подобни правила се съдържат в чл. 47 от
Регламент № 479/2008, според който държавите членки посочват компетентния орган
или органи, отговарящ(и) за контрола върху
спазването на установените в настоящата
глава задължения, в съответствие с критериите, предвидени в член 4 от Регламент (ЕО)
№ 882/2004. „Компетентен орган“ по определението на Регламент № (EО) № 882/2004“ е
централен орган на власт на държава членка, компетентен да организира официален
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контрол, или всеки друг орган на власт, на
който е предоставена такава компетентност, а
„контролен орган“, както е записано в същия
регламент, е независимата трета страна, на
която е делегирано изпълнението на определени контролни задачи от компетентния
орган на власт.
Анализът на посочените разпоредби позволява да се направи извод, че държавите
членки имат право сами да определят органа,
който да осъществява сертифицирането на
вината без наименование за произход и географски указания. Изискването, поставено от
нормативните актове на Европейския съюз, е
органът, който извършва сертификацията, да
е или орган на власт на държавата членка,
или контролен орган, на който компетентният орган на власт е делегирал определени
конктролни функции.
От това следва – обратно на разбирането
на жалбоподателя – че Изпълнителната агенция по лозата и виното може да изпълнява
функциите по сертифициране на сортови
вина. Агенцията отговаря на изискванията
на европейските нормативни актове, т ъй
като е контролен орган, на който е възложено осъществяване на контрол по спазването
на изискванията на закона по отношение
на лозовите насаждения, гроздето, предназначено за производство на вино, гроздова
мъст, продуктите от грозде и вино и вината
(чл. 66 от Закона за виното и спиртните напитки – отм., ДВ, бр. 45 от 15 юни 2012 г., в
сила от 16 септември 2012 г.). От страна на
дружеството жалбоподател неоснователно се
твърди противоречие с чл. 1, ал. 3 от Закона
за националната акредитация на органи за
оценяване на съответствието, според който
само акредитирани органи могат да бъдат
определени да извършват дейности по оценяване на съответствието. Както е записано
в утвърдените от министъра на земеделието
и храните указания, Изпълнителната агенция по лозата и виното оценява данните за
винения сорт и годината на реколтата чрез
своите лаборатории, които са акредитирани
от Изпълнителна агенция „Българска служба
за акредитация“ съгласно Закона за националната акредитация на органи за оценяване
на съответствието. В подкрепа на това разсъждение са правилата на Регламент (EO)
№ 607/2009, според които сертифицирането се
извършва чрез проверки на случаен принцип
въз основа на анализ на риска чрез вземането
на проби или систематично, тоест от звена с
аналитични функции.
Жалбоподателят неоснователно възразява
и срещу компетентността на министъра на
земеделието и храните да издава подзаконови
нормативни актове, с които да се регламентират редът и условията за сертифициране
на сортови вина, по съображения, че този
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вид отношения се уреждат първично, поради което е необходимо да бъдат регулирани
със закон. Регламентите като вид актове в
законодателството на Европейския съюз имат
пряко действие. В някои случаи те изискват
осъществяването на административни мерки
на национално ниво с оглед въвеждането и
прилагането им, въз основа на което може да
се направи извод, че отношенията във връзка
със сертифицирането на сортови вина могат
да бъдат уредени с подзаконов нормативен
акт. Министърът на земеделието и храните,
който осъществява държавната политика в
лозаро-винарския сектор, е компетентният
държавен орган с правомощия да издаде подзаконов нормативен акт, който да регламентира
реда и условията за сертифициране на вина
без наименование за произход и географски
указания.
Върховният административен съд намира,
че при издаването на подзаконовия нормативен акт е било допуснато противоречие с
нормата на чл. 34, ал. 1 от Закона за виното
и спиртните напитки (отм., ДВ, бр. 45 от
15 юни 2012 г., в сила от 16.09.2012 г.), който
предвижда, че физикохимичен и микробиологичен анализ на вината, спиртните напитки
и напитките и продуктите от грозде и вино
се извършват от акредитирани лаборатории.
Съгласно чл. 34, ал. 2 от закона лабораториите
на Изпълнителната агенция по лозата и виното
извършват физикохимичен и микробиологичен анализ за утвърждаването на качествени
вина, произведени в определен район, или на
вина, които не се включват в приложното
поле на одобрения от министъра на земеделието и храните нормативен акт. Посоченото
несъответствие следва да се определи като
нарушение на разпоредбата на чл. 15, ал. 1
от Закона за нормативните актове, според
която нормативният акт трябва да съответства
на Конституцията и на другите нормативни
актове от по-висока степен.
Издателят на оспорения административен
акт е допуснал и друго съществено нарушение
на Закона за нормативните актове, който изи
сква изпълнението на процедурни правила по
изработването и приемането на нормативни
актове. Съгласно чл. 26 от Закона за нормативните актове изработването на проект на
нормативен акт се извършва при зачитане
на принципите на обоснованост, стабилност,
откритост и съгласуваност. Преди внасянето
на проект на нормативен акт за издаване или
приемане от компетентния орган съставителят на проекта го публикува на интернет
страницата на съответната институция заедно
с мотивите, съответно доклада, като на заинтересованите лица се предоставя най-малко
14-дневен срок за предложения и становища
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по проекта. Проект на нормативен акт, към
който не са приложени мотиви, съответно
доклад, не се обсъжда от компетентния орган.
Оспореният нормативен акт е бил издаден, без да е била проведена процедурата по
чл. 26 ЗНА. Прави впечатление, че той не е
изработен съобразно изискванията за строеж
на нормативните актове и не носи точното
наименование, с оглед на това, че с наименованието „заповед“ се издават индивидуалните
а дминист рат ивни ак т ове. Подзаконови т е
нормативни актове в правомощията на министъра на земеделието и храните следва да
се назовават с имената на актовете, които
министърът е компетентен да издава съгласно
чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията.
Те подлежат на обнародване, както предвижда
чл. 37, ал. 1 от Закона за нормативните актове,
което в случая също не е било направено.
С оглед установените съществени нарушения на материалния закон и на производствените правила заповедта на министъра на
земеделието и храните следва да се отмени.
С оглед изхода на делото в полза на жалбоподателя следва да се присъдят направените
разноски в размер 575 лв.
По изложените съображения и на основание
чл. 193, ал. 1 АПК Върховният административен съд
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РЕШИ:
Отменя по жалбата на „Национален инстит у т за изследване на вино и спиртни
напитки“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София Заповед № РД-09-112 от
21.02.2011 г. на министъра на земеделието и
храните, представляваща нормативен административен акт, с който са били утвърдени
указания за сертифициране на сортови вина
съгласно приложението.
Осъж да Министерството на земеделието и храните да заплати на „Национален
институт за изследване на вино и спиртни
напитки“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, бул. Цар Борис III № 134,
разноски в размер 575 лв.
Решението, срещу което няма подадени в
срок касационна жалба или протест или те
са отхвърлени от второинстанционния съд,
подлежи на обнародване в „Държавен вестник“
и влиза в сила от деня на обнародването му.
Решението е оставено в сила с Решение
№ 15506 от 6.12.2012 г., постановено от петчленен състав на Върховния административен
съд, по адм. дело № 12354/2012 г.
Председател:
Георги Колев
11522
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА, УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ
ЗАПОВЕД № ЗМФ-1675
от 18 декември 2012 г.
На основание чл. 64, ал. 1 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица утвърждавам
образци на годишна данъчна декларация по чл. 50 от Закона за данъците върху доходите на физичес
ките лица за 2012 г. съгласно приложението.
Министър:
С. Дянков
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С Т Р. 1 3 3

С Т Р.

134

ДЪРЖАВЕН

41

ВЕСТНИК

БРОЙ 1

БРОЙ 1

ДЪРЖАВЕН

42

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 3 5

С Т Р.

136

ДЪРЖАВЕН

43

ВЕСТНИК

БРОЙ 1

БРОЙ 1

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 3 7

МЕТОДИ ЗА ПРЕМАХВАНЕ НА ДВОЙНОТО ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ, ПРИЛОЖИМИ В БЪЛГАРИЯ, СЪГЛАСНО СКЛЮЧЕНИТЕ СИДДО ПО ОТНОШЕНИЕ
НА ПЕЧАЛБИТЕ И ДОХОДИТЕ, РЕАЛИЗИРАНИ ОТ БЪЛГАРСКИ МЕСТНИ ЛИЦА В ЧУЖБИНА

44

11593

С Т Р.

138

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 1

МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ
НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ
ЗАПОВЕД
№ ЗМФ-1676 от 18 декември 2012 г.
№ 1111 от 13 декември 2012 г.
На основание чл. 6, ал. 14 от Кодекса за социално осигуряване утвърждавамe образец на „Справка за окончателния размер на осигурителния доход за 2012 г.“ по чл. 6, ал. 8 от Кодекса за социално
осигуряване към годишната данъчна декларация по чл. 50 от Закона за данъците върху доходите на
физическите лица съгласно приложението.
Министър на финансите:
С. Дянков
Управител на НОИ:
Б. Петков

БРОЙ 1

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 3 9

С Т Р.

140

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 1

БРОЙ 1

11594

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 4 1

С Т Р.

142

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 1

МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ
ЗАПОВЕД № ЗМФ-1673
от 18 декември 2012 г.
На основание чл. 55, ал. 1 и чл. 64, ал. 1 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица
(ЗДДФЛ), чл. 7 и чл. 201, ал. 1 от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) утвърждавам
образец на декларация по чл. 55, ал. 1 ЗДДФЛ и чл. 201, ал. 1 ЗКПО за дължими данъци съгласно
приложението.
Министър:
С. Дянков

БРОЙ 1

11595

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 4 3

приел справката

Адрес за кореспонденция _____________________________________

През 2012 година изплатихме доходи на физически лица, както следва:
ЕГН /ЛНЧ/ЕИК или
Адрес
Изплатен
Собствено име, презиме и фамилно име
служебен номер/***
Държава Населено място,
доход
улица, №
(лева)
3
4
5
6
7
8
Удържан
данък
(лева)
9

/подпис и печат/

Ръководител: __________________

4. Колони 4 и 5 не се попълват за изплатени доходи от наем на имущество в режим на етажна собственост с форма на управление общо събрание на собствениците.

3. В колона 4, когато доходът е изплатен на чуждестранно физическо лице без ЕГН или ЛНЧ, се вписва служебният му номер от регистъра на НАП, ако лицето има такъв.

за придобития доход е посочило ЕИК, а не ЕГН или ЛНЧ; "4" - за етажна собственост. Колона 3 не се попълва, ако в колона 4 се вписва ЕГН.

2 В колона 3 впишете "1" за лице с ЛНЧ; "2" за чуждестранно физическо лице,
2.
лице което не притежава ЕГН или ЛНЧ; "3" - за самоосигуряващо се лице,
лице което в документа

1. В колона 2 отбележете с "да" или "не" обстоятелството дали съответното физическо лице е чуждестранно за Република България.

11

Вид доход
Наименование

ВЕСТНИК

Указания за попълване на справката:

6. Справка, която не съдържа всички изискуеми данни, не се счита за достоверна и не се приема!

Забележки: 1. Справката се изисква на основание чл. 73, ал. 1 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ). Представя се от предприятия и от самоосигуряващи се лица
платци на доходи на физически лица през данъчната година. В Справката не се включват само: изплатените доходи от трудови правоотношения и от задължително социално осигуряване, както и
доходите, изплатени на чуждестранни физически лица, подлежащи на облагане с окончателен данък и на деклариране по реда на чл. 55 от ЗДДФЛ, действащ до 31.12.2012 г
2. Доходите по чл. 38, ал. 1 от ЗДДФЛ се включват в справката за годината през която е взето решението за разпределяне на дивидента, съответно за данъчната година на начисляването на разхода
в случаите на скрито разпределение на печалбата, или за данъчната година на начисляване на ликвидационния дял.
3. Справката се изготвя в два екземпляра, от които един за приходната администрация и един за платеца на доходите. При преобразуване или прехвърляне на предприятие справката се изготвя от правоприемника
4. Справката се представя в Териториалната дирекция на НАП по мястото на регистрация на платеца в срок до 30 април на следващата година. При прекратяване с ликвидация или с обявяване в
несъстоятелност на предприятието справката се представя в сроковете и по реда за подаване на данъчната декларация по чл. 162 от ЗКПО. За непредставяне или несвоевременно представяне
на справката виновните лица се наказват с глоба на основание чл. 82 от ЗДДФЛ.
5. Предприятията, изплатили доходи на повече от 10 физически лица, представят справките си само на електронен носител във формат и по ред, одобрен от изпълнителния директор на НАП

Подпис: _________________

/собствено и фамилно име/

Изготвил: ______________________________

10

Код

ДЪРЖАВЕН

Легенда: * ЧФЛ - чуждестранно физическо лице
Обща сума:
** И - идентификатор
*** ЕГН - единен граждански номер; ЛНЧ - личен номер на чужденец; ЕИК - единен идентификационен код БУЛСТАТ или служебен номер от регистъра на НАП

2

№ ЧФЛ* И**

144

1

или прехвърленото предприятие

>> Отбележете, ако справката е изготвена от правоприемник и съдържа данни за изплатени доходи от преобразуваното

>> Отбележете, ако справката се подава при прекратяване с ликвидация или с обявяване в несъстоятелност в срока по чл. 162 от ЗКПО

СПРАВКА ЗА ИЗПЛАТЕНИ ДОХОДИ НА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА ПРЕЗ 2012 Г.

_________________________________________тел._______________
Изх.№ на справката ______________________/ __________20____ год.
Справката съдържа ______ бр. страници

Териториална дирекция на НАП _______________________________________
Входящ № и дата __________________________/ _________ 20____ год.

Наименование/Име __________________________________________
ЕИК/ Служебен номер ________________________________________
Орган по приходите,

Попълва се от приходната администрация

Попълва се от платеца на дохода

Министър:
С. Дянков

ЗАПОВЕД № ЗМФ-1674
от 18 декември 2012 г.
На основание чл. 64, ал. 3 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица утвърждавам образец на справка по чл. 73, ал. 1 от Закона
за данъците върху доходите на физическите лица съгласно приложението.
С Т Р.
БРОЙ 1

5. Колона 6 и колона 7 се попълват само, ако доходът е изплатен на чуждестранно физическо лице, както и когато е изплатен доход от наем на имущество в режим

Доходи, произхождащи от:

по реда на чл
чл. 55 от ЗДДФЛ,
ЗДДФЛ действащ до 31
31.12.2012
12 2012 г.
г

11596

29 Други доходи извън посочените в предходните кодове

ВЕСТНИК

28 Лихви, придобити от членове на кооперация по заеми към кооперацията, които се облагат по реда на чл. 38, ал. 11 от ЗДДФЛ, с изкл. на доходите, подлежащи на деклариране

27 Наем или друго възмездно предоставяне на имущество в режим на етажна собственост с форма на управление общо събрание на собствениците

26 Сделки с акции и други финансови инструменти, които не се облагат с данък на основание чл. 13, ал. 1, т. 3 от ЗДДФЛ

определен за лицата по трудови правоотношения, които не се облагат с данък на основание чл. 13, ал. 1, т. 23 от ЗДДФЛ

25 Пътни и квартирни пари, изплатени по правоотношения, които не са трудови, когато са за сметка на възложителя, както и дневни командировъчни пари, но не повече от двукратния им размер

24 Дивиденти и ликвидационни дялове в полза на физически лица, с изкл. на подлежащите на деклариране по реда на чл. 55 от ЗДДФЛ, действащ до 31.12.2012 г.

23 Движимо имущество, предадено на лица, които имат право да извършват събиране, транспортиране, оползотворяване или обезвреждане на отпадъци по Закона за управление на отпадъците

22 Допълнително доброволно осигуряване, доброволно здравно осигуряване и от застраховки "Живот", които не се облагат с окончателен данък на основание чл. 38, ал. 9 от ЗДДФЛ

21 Инвестиции на техническите резерви, получени по застрахователни договори и други доходи от застраховане, които не се облагат с данък на основание чл. 13, ал. 1 от ЗДДФЛ

20 Доброволно здравно осигуряване и от застраховки "Живот", които се облагат по реда на чл. 38, ал. 8 от ЗДДФЛ, с изкл. на доходите, подлежащи на деклариране по реда на чл. 55 от ЗДДФЛ, действащ до 31.12.2012 г.

разпределени по индивидуалните партиди на осигурените лица, които не се облагат с данък на основание чл. 13, ал. 1, т. 7 от ЗДДФЛ

19 Допълнително доброволно осигуряване след придобиване право на допълнителна пенсия, както и доходи от инвестиции на активите на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване,

18 Допълнително доброволно осигуряване, които се облагат по реда на чл. 38, ал. 8 от ЗДДФЛ, с изкл. на доходите, подлежащи на деклариране по реда на чл. 55 от ЗДДФЛ, действащ до 31.12.2012 г.

производствени дивиденти от кооперации; упражняване на права на интелектуална собственост по наследство и други доходи, подлежащи на облагане по реда на чл. 35 от ЗДДФЛ

17 Обезщетения за пропуснати ползи и неустойки с такъв характер; парични и предметни награди от игри, от състезания и конкурси, които не са предоставени от работодател/възложител;

16 Лихви, подлежащи на облагане по реда на чл. 35 от ЗДДФЛ

на деклариране по реда на чл. 55 от ЗДДФЛ, действащ до 31.12.2012 г.

15 Предоставяне на имущество по договор за лизинг, в който изрично е предвидено прехвърляне на правото на собственост върху имуществото, с изкл. на доходите, подлежащи

ДЪРЖАВЕН

подлежащи на деклариране по реда на чл. 55 от ЗДДФЛ, действащ до 31.12.2012 г.

14 Продажба или замяна на акции, дялове, компенсаторни инструменти, инвестиционни бонове и други финансови активи, включително търговия с чуждестранна валута, с изкл. на доходите

13 Продажба или замяна на пътни, въздухоплавателни и водни превозни средства; произведения на изкуството, предмети за колекции и антикварни предмети

12 Продажба или замяна на движимо имущество

11 Продажба или замяна на недвижимо имущество, включително ограничени вещни права, с изкл. на доходите, подлежащи на деклариране по реда на чл. 55 от ЗДДФЛ, действащ до 31.12.2012 г.

10 Рента, аренда или друго възмездно предоставяне за ползване на земеделска земя

с изключение на доходите по договори за аренда на земеделска земя и на доходите, подлежащи на деклариране по реда на чл. 55 от ЗДДФЛ, действащ до 31.12.2012 г.

09 Наем или друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество, с изключение на имущество в режим на етажна собственост с форма на управление общо събрание на собствениците, както и

08 Продажба на произведени преработени или непреработени продукти от рибно стопанство

07 Продажба на произведени преработени или непреработени продукти от ловно стопанство

06 Продажба на произведени преработени или непреработени продукти от горско стопанство (включително от събиране на диворастящи билки, гъби и плодове)

05 Продажба на произведени, преработени или непреработени продукти от селско стопанство (включително от продажба на произведена декоративна растителност)

04 Възнаграждения за изпълнения на артисти-изпълнители, с изкл. на подлежащите на деклариране по реда на чл. 55 от ЗДДФЛ, действащ до 31.12.2012 г.

деклариране по реда на чл. 55 от ЗДДФЛ, действащ до 31.12.2012 г.

03 Продажба на изобретения, произведения на науката, културата и изкуството от техните автори; Авторски или лицензионни възнаграждения, с изкл. на подлежащите на

02 Възнаграждения на лица упражняващи свободна професия или занаят

01 Възнаграждения по извънтрудови правоотношения

к
о
д

Номенклатура за код и вид на изплатения доход, която следва да се ползва при попълването на колони 10 и 11:

доходи с различен код и от различен вид, съгласно тази номенклатура, данните се записват на отделни редове.

на етажна собственост с код 27.
6. В колона 10 впишете кода, а в колона 11 вида на изплатения доход, като се придържате към номенклатурата, дадена по-долу. Ако на едно физическо лице сте изплатили

БРОЙ 1
С Т Р. 1 4 5

С Т Р.

146

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 1

ЗАПОВЕД № ЗМФ-1677
от 18 декември 2012 г.
На основание чл. 7 във връзка с чл. 219, ал. 2 от Закона за корпоративното подоходно облагане
утвърждавам образец на Ежедневен отчет за получените и изплатените суми за участие в хазартни
игри съгласно приложението.
Министър:
С. Дянков

ЕЖЕДНЕВЕН ОТЧЕТ
ЗА ПОЛУЧЕНИТЕ И ИЗПЛАТЕНИТЕ СУМИ
ЗА УЧАСТИЕ В ХАЗАРТНИ ИГРИ
Дата:………………………………………г.
1. Организатор на хазартната игра: …………………………………...………

(вписва се наименованието на организатора -съгл. акта за възникване)

2.Вид на хазартната игра: ………………………………………………………
3. Обект и наименование: ………….…………………………………………...

(адрес и наименование на обекта, в който се провеждат хазартните игри)

4. Получени суми от постъпили залози от участници в хазартната игра:
..………………………………………………………………………, в т. ч.:

(обща сума в лева – левова равностойност на съответния вид валута по централния курс на БНБ )

4.1. В лева: ……………………………….(словом:..……………………..……)
4.2. В щатски долари: …………………...(словом:….………………...………)
4.3. В евро:………………………………..(словом:..……………………...…...)
4.4. В друга валута: ………………………(словом:…….……...……………..)
5. Начин на плащане по т. 4:……………………………………….…………………...
( по банков път и/или в брой)

6. Документ, удостоверяващ плащането по т. 5 : …………………………………….
( вид, № и дата на документа)

7. Изплатени суми за участие в хазартната игра:……………………………………, в т. ч.:
(обща сума в лева – левова равностойност на съответния вид валута по централния курс на БНБ )

7.1. В лева: ………………………………(словом:..………………………….)
7.2. В щатски долари: ………………..…(словом:….………...……………...)
7.3. В евро:………………… ……………(словом:…..……………………….)
7.4. В друга валута: ……………………..(словом:…….……………...……...)

8. Начин на плащане по т. 7:……………………………………….…………………..
( по банков път и/или в брой)

9. Документ, удостоверяващ плащането по т. 8 : ……………………………………
( вид, № и дата на документа)

ИЗГОТВИЛ: …………..…………(подпис)
(………………………………….…….………...)
(име, фамилия, длъжност)

Забележка: Ежедневният отчет за получените и изплатени суми за участие в хазартни игри се
изготвя на основание чл. 219, ал.2 от Закона за корпоративното подоходно облагане от определено от
организатора длъжностно лице. За хазартните игри, при които залозите са в само в лева не се
попълват полетата за валута, а се зачертават с една черта. Организатори на хазартни игри, които имат
повече от един обект или организират играта на територията на цялата страна, изготвят само
ежемесечни отчети, на базата на изготвените ежедневни отчети в различните обекти на провеждане на
хазартната игра. За попълване на този отчет се ползва информацията от утвърдените задължителни
образци по чл. 22, ал. 1, т. 6 от Закона за хазарта.

11597

в

хазартна
в други
валути

(име и фамилия)

(име и фамилия)

(……………………………….…..)

участие
в евро

(…….…………………………..)

суми
за
в щатски
долари

Управител: ……………...…(подпис и печат)

Изплатени
в лева

Съставител:………………………..(подпис)

(в лева - левова
равностойност
на съответните
валути)

игра
ОБЩО

(в лева - левова
равностойност на
съответните
валути)

игра
ОБЩО

ВЕСТНИК

11598

в хазартна
в други
валути

Дата на съставяне: ………………………… г.

Получени суми за участие
в лева
в
в евро
щатски
долари

ДЪРЖАВЕН

Забележка: Ежемесечният отчет за получените и изплатени суми за участие в хазартни игри се изготвя на основание чл. 219, ал.2 от Закона за
корпоративното подоходно облагане. Ежемесечният отчет се изготвя в 7 - дневен срок от последната дата на преходния месец. Организатори на хазартни
игри, които имат повече от един обект или организират играта на територията на цялата страна, изготвят само ежемесечни отчети, на базата на изготвените
ежедневни отчети в различните обекти на провеждане на хазартната игра.

01
02
03
…
31
общо

Дата

2. Вид на хазартната игра: ………………………………………………………………………………….

(вписва се наименованието на организатора - съгласно акта за възникване)

1. Организатор на хазартната игра: ………………………………………………………………………..

Месец: …..……………..…………20.... г.

ЕЖЕМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ
ЗА ПОЛУЧЕНИТЕ И ИЗПЛАТЕНИТЕ СУМИ ЗА УЧАСТИЕ В ХАЗАРТНИ ИГРИ

Министър:
С. Дянков

ЗАПОВЕД № ЗМФ-1678
от 18 декември 2012 г.
На основание чл. 7 във връзка с чл. 219, ал. 2 от Закона за корпоративното подоходно облагане утвърждавам образец на Ежемесечен отчет за
получените и изплатените суми за участие в хазартни игри съгласно приложението.
БРОЙ 1
С Т Р. 1 4 7

С Т Р.

148

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 1

ЗАПОВЕД № ЗМФ-1681
от 18 декември 2012 г.
На основание чл. 7 във връзка с чл. 246 от Закона за корпоративното подоходно облагане утвър
ждавам образец на Данъчна декларация по чл. 246 ЗКПО за данъка върху хазартната дейност от игри
с игрални автомати и игри в игрално казино, включително организирани от разстояние, съгласно
приложението.
Министър:
С. Дянков

Образец 1055

по чл.246 от ЗКПО
за данъка върху
хазартната дейност от
игри с игрални автомати и
игри в игрално казино,
включително
организирани от
разстояние

НАЦИОНАЛНА
АГЕНЦИЯ ЗА
ПРИХОДИТЕ

Попълва се от приходната администрация
Териториална дирекция на НАП
Входящ № и дата

/ 20…. г.

Орган по приходите,
приел декларацията

Период, за който се подава
декларацията

/име и фамилия, подпис/

ЧАСТ І – ДАННИ ЗА ДЕКЛАРАЦИЯТА
І тримесечие

ІV тримесечие

ІІІ тримесечие

ІІ тримесечие

Отбележете с „Х” съответното тримесечие, за което се отнася декларацията.

ЧАСТ ІІ – ИДЕНТИФИКАЦИОННИ ДАННИ ЗА ДАНЪЧНО ЗАДЪЛЖЕНОТО ЛИЦЕ

1. ЕИК по ЗТР/ЕИК по БУЛСТАТ

2. Наименование (посочете

3.1. Наименование

7. Данни за
представляващия

6. За
5. Адрес за
кон- кореспонденция
такт

4. Седалище
и адрес на
управление

3. Чуждестранно лице с място на стопанска дейност в
България ( отбележете с „х”)
4.1.Държава

наименованието съгласно акта за възникване)

4.2. Област

4.3. Община

4.4. Населено място (гр./с.)
4.6. пощенски код

4.5. Улица, №, ж.к., бл., вх., ап.

Адресът съвпада с
този по т. 4
(ако сте отбелязали с „Х”,
не попълвайте тази точка)
5.5. Улица, №, ж.к., бл., вх., ап.
6.1. Телефон

5.1. Държава

5.2. Област

5.3. Община

5.4. Населено място (гр./с.)

5.6. пощенски код
6.2. Факс

6.3. E-mail

6.4. Интернет страница

7.1. Име, презиме, фамилия

7.2. ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП

7.3. Име, презиме, фамилия

7.4. ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП

При недостиг на място за попълване на някой от редовете, приложете допълнителна справки с исканата информация.

Попълва се само когато
декларацията се подава от
упълномощено лице

ЧАСТ ІІІ – ДАННИ ЗА УПЪЛНОМОЩЕНОТО ЛИЦЕ
ЕГН/ЛНЧ/ Служебен № от регистъра на НАП на упълномощеното
лице

Данни за личната карта (паспорта) на упълномощеното лице: номер/серия,
дата на издаване, издадена от

Име

Презиме

Постоянен адрес на
упълномощеното лице

Област

Община

Улица, №, ж.к., бл., вх., ап.
Телефон

Факс

Подпис на упълномощеното лице:

е-mail

Фамилия
Населено място

Пощенски код

3

22 000 лв.

2

500 лв.

Игрален автомат и/или
виртуален игрален автомат в
игрална зала и игрално казино,
съответно всяко игрално място
от него

година

УКАЗАНИЯ
за попълване и подаване на декларацията

Подпис на
1.
представляващия: 2.

Място и начин на подаване
 Декларацията се подава от данъчно задължените лица или от техен упълномощен представител в териториалната дирекция на НАП по регистрация.
 Декларацията може да се подаде и чрез лицензиран пощенски оператор.

Срок за подаване на декларацията
 Декларацията се подава до 15-о число на месеца, следващ тримесечието.

ВЕСТНИК

11599

месец

Кой подава декларацията
 Декларацията се подава от организаторите на хазартни игри с игрални автомати и игри в игрално казино, включително организирани от разстояние

ден

15 %

(к. 2 + к. 3 + к. 4)

Х

5
Х

ОБЩО

ДЪРЖАВЕН

Дата

5 000 лв.

4

1.1. чрез наземни обекти
1.2. от разстояние
Друго игрално оборудване и/или
Рулетка и/или виртуална рулетка
друго виртуално игрално
с максимален брой до
оборудване с максимален брой
10 едновременни игрални сесии
до 7 едновременни игрални сесии
в казино за игрална маса
в казино

ЧАСТ ІV – ДЕКЛАРИРАНЕ НА ДАНЪЧНАТА ОСНОВА И ДАНЪКА

6. Данъчна основа по чл. 245, ал. 1, т. 4 от ЗКПО (такси и комисиони)
7. Данъчна ставка
8. Дължим данък по чл. 245, ал. 1, т. 4 от ЗКПО (р.6 х р.7)
9. Общо дължим данък (р.5 на к. 5 + р.8)

5. Дължим данък
(р.3 х р.4)

2. Вид игрално
оборудване/виртуално
игрално оборудване
(маркирайте съответния
вид и попълнете
следващите редове от
съответната колона)
1
3. Брой
4. Дължим данък
съгласно чл.245, ал.1 от
ЗКПО за 1бр.

1. Начин на провеждане на хазартните игри

БРОЙ 1
С Т Р. 1 4 9

С Т Р.

150

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 1

ЗАПОВЕД № ЗМФ-1682
от 18 декември 2012 г.
На основание чл. 7 във връзка с чл. 239, ал. 1 и 2 от Закона за корпоративното подоходно облагане
утвърждавам образец на Данъчна декларация по чл. 239, ал. 1 и 2 ЗКПО за данъка върху хазартната
дейност от игри, организирани от разстояние, при които залогът за участие е чрез цената на телефонна
или друга електронна съобщителна услуга, съгласно приложението.
Министър:
С. Дянков
Образец 1053

по чл. 239, ал. 1 и 2 от ЗКПО
за данъка върху хазартната
дейност от игри,
организирани от разстояние,
при които залогът за участие
е чрез цената на телефонна
или друга електронна
съобщителна услуга

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИХОДИТЕ

Попълва се от приходната администрация
Териториална дирекция на НАП
Входящ № и дата

/ 20…. г.

Орган по приходите,
приел декларацията

/име и фамилия, подпис/

ЧАСТ І – ДАННИ ЗА ДЕКЛАРАЦИЯТА
1. Декларацията се подава от:

1.1. организатор на хазартните игри (на основание чл. 239, ал. 1 от ЗКПО)
1.2. оператор на телефонна или друга електронна съобщителна
услуга (на основание чл. 239, ал. 2 от ЗКПО)

2. Отчетен период

месец

година

(месец на провеждане на игрите)

ЧАСТ ІІ – ИДЕНТИФИКАЦИОННИ ДАННИ ЗА ДАНЪЧНО ЗАДЪЛЖЕНОТО ЛИЦЕ

1. ЕИК по ЗТР/ЕИК по БУЛСТАТ

2. Наименование (посочете

3.1. Наименование

7. Данни за
представляващия

6. За
5. Адрес за
кон- кореспонденция
такт

4. Седалище
и адрес на
управление

3. Чуждестранно лице с място на стопанска дейност в
България ( отбележете с „х”)
4.1.Държава

наименованието съгласно акта за възникване)

4.2. Област

4.3. Община

4.4. Населено място (гр./с.)
4.6. пощенски код

4.5. Улица, №, ж.к., бл., вх., ап.

Адресът съвпада с
този по т. 4
(ако сте отбелязали с „Х”,
не попълвайте тази точка)
5.5. Улица, №, ж.к., бл., вх., ап.
6.1. Телефон

5.1. Държава

5.2. Област

5.3. Община

5.4. Населено място (гр./с.)

5.6. пощенски код
6.2. Факс

6.3. е-mail

6.4. Интернет страница

7.1. Име, презиме, фамилия

7.2. ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП

7.3. Име, презиме, фамилия

7.4. ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП

При недостиг на място за попълване на някой от редовете, приложете допълнителна справки с исканата информация.

Попълва се само когато
декларацията се подава от
упълномощено лице

ЧАСТ ІІІ - ДАННИ ЗА УПЪЛНОМОЩЕНОТО ЛИЦЕ

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен № от регистъра на НАП на упълномощеното
лице

Данни за личната карта (паспорта) на упълномощеното лице: номер/серия,
дата на издаване, издадена от

Име

Презиме

Постоянен адрес на
упълномощеното лице

Област

Община

Улица, №, ж.к., бл., вх., ап.
Телефон

Факс

Подпис на упълномощеното лице:

е-mail

Фамилия
Населено място

Пощенски код

БРОЙ 1

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 5 1

ЧАСТ ІV – ДЕКЛАРИРАНЕ НА ДАНЪЧНАТА ОСНОВА И ДАНЪКА
1. Данъчна основа
2. Данъчна ставка
3. Дължим данък (р. 1 х р. 2)
Дата

ден

месец

15 %

година

Подпис на
1.
представляващия: 2.

УКАЗАНИЯ
за попълване и подаване на декларацията




Кой подава декларацията
Декларацията се подава от:
1. организаторите на хазартните игри, организирани от разстояние, при които залогът за участие е
чрез цената на телефонна или друга електронна съобщителна услуга;
2. операторите на телефонната или друга електронна съобщителна услуга.
Срок за подаване на декларацията
Декларацията се подава в срок до 10-о число на месеца, следващ месеца на провеждането на игрите.

Място и начин на подаване

Декларацията се подава в териториалната дирекция на Националната агенция за приходите по мястото на
регистрация на организатора на хазартните игри, съответно на оператора на телефонната или друга
електронна съобщителна услуга.

Декларацията може да се подаде и чрез лицензиран пощенски оператор или по електронен път /чрез интернет
с електронен подпис/.

11600

С Т Р.

152

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 1

ЗАПОВЕД № ЗМФ-1683
от 18 декември 2012 г.
На основание чл. 7 във връзка с чл. 231 от Закона за корпоративното подоходно облагане утвърждавам образец на Данъчна декларация по чл. 231 ЗКПО за данъка върху хазартната дейност от лотарии,
томболи и числови лотарийни игри Бинго и Кено, включително организирани от разстояние, съгласно
приложението.
Министър:
С. Дянков
Образец 1052

по чл. 231 от ЗКПО
за данъка върху хазартната
дейност от лотарии, томболи
и числови лотарийни игри
Бинго и Кено, включително
организирани от разстояние

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИХОДИТЕ

Попълва се от приходната администрация
Териториална дирекция на НАП
Входящ № и дата

/ 20…. г.

Орган по приходите,
приел декларацията

/име и фамилия, подпис/

ЧАСТ І – ИДЕНТИФИКАЦИОННИ ДАННИ ЗА ДАНЪЧНО ЗАДЪЛЖЕНОТО ЛИЦЕ

1. ЕИК по ЗТР/ЕИК по БУЛСТАТ

2. Наименование (посочете

3.1. Наименование

7. Данни за
представляващия

6. За
5. Адрес за
кон- кореспонденция
такт

4. Седалище
и адрес на
управление

3. Чуждестранно лице с място на стопанска дейност в
България ( отбележете с „х”)
4.1.Държава

наименованието съгласно акта за възникване)

4.2. Област

4.3. Община

4.4. Населено място (гр./с.)
4.6. пощенски код

4.5. Улица, №, ж.к., бл., вх., ап.

Адресът съвпада с
този по т. 4
(ако сте отбелязали с „Х”,
не попълвайте тази точка)
5.5. Улица, №, ж.к., бл., вх., ап.
6.1. Телефон

5.1. Държава

5.2. Област

5.3. Община

5.4. Населено място (гр./с.)

5.6. пощенски код
6.2. Факс

6.3. е-mail

6.4. Интернет страница

7.1. Име, презиме, фамилия

7.2. ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП

7.3. Име, презиме, фамилия

7.4. ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП

При недостиг на място за попълване на някой от редовете, приложете допълнителна справки с исканата информация.

Попълва се само когато
декларацията се подава от
упълномощено лице

ЧАСТ ІІ - ДАННИ ЗА УПЪЛНОМОЩЕНОТО ЛИЦЕ

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен № от регистъра на НАП на упълномощеното
лице

Данни за личната карта (паспорта) на упълномощеното лице: номер/серия,
дата на издаване, издадена от

Име

Презиме

Постоянен адрес на
упълномощеното лице

Област

Община

Улица, №, ж.к., бл., вх., ап.
Телефон

Факс

Подпис на упълномощеното лице:

е-mail

Фамилия
Населено място

Пощенски код

БРОЙ 1

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 5 3

ЧАСТ ІІІ – ДЕКЛАРИРАНЕ НА ДАНЪЧНАТА ОСНОВА И ДАНЪКА
1.1. чрез наземни обекти
1.2. от разстояние

1. Начин на провеждане на
хазартните игри
2. Отчетен период

месец

(посочва се съответният месец, за който се
отнася декларацията)

година

Определяне на данъчната основа и данъка за игри по т. 1.1

3. Дата/и на получаване на
удостоверителни знаци за участие в
хазартни игри през отчетния период
(попълва се, ако е отбелязана т. 1.1)

4. Данъчна основа
5. Данъчна ставка
6. Дължим данък (р. 4 х р. 5)
7. Данъчна основа
8. Данъчна ставка
9. Дължим данък (р. 7 х р. 8)

ден

3.1.

месец

година

ден

4.1.

4.2.

6.1.

6.2.

3.2.

месец

година

ден

3.3.

месец

година

4.3.

15 %

6.3.

Определяне на данъчната основа и данъка за игри по т. 1.2

15 %

При недостиг на място, попълнете справка в същата форма.
В т. 2 се попълва месецът на придобиване на документите за участие - за игрите по т. 1.1 и/или месецът на
приключване на игрите - за игрите по т. 1.2.
Когато през съответния месец са придобити удостоверителни знаци за участие на различни дати, всяка дата се
попълва в отделна колона от ред 3 (3.1, 3.2, 3.3), а ако същите са недостатъчни, се попълва справка в същата
форма. Редове 4 и 6 се попълват в съответствие с указанията за ред 3.
Редове от 7 до 9 се отнасят само за лотарийните игри – традиционна лотария и числови лотарийни игри Бинго и
Кено, организирани от разстояние. Те се попълват, когато през отчетния месец са приключили съответните
хазартни игри, организирани от разстояние. Данъчната основа, попълнена на ред 7, следва да е равна на сумата на
направените залози за съответната/ите хазартна/и игра/и (чл. 229, ал. 2 от ЗКПО).

Дата

ден

месец

година

Подпис на
1.
представляващия: 2.

УКАЗАНИЯ
за попълване и подаване на декларацията
Кой подава декларацията

Декларацията се подава от организаторите на хазартните игри - лотарии, томболи и числови лотарийни
игри Бинго и Кено.
Срок за подаване на декларацията

Декларацията се подава в срок до 10-о число на месеца, следващ месеца на получаване на удостоверителни
знаци за участие в хазартни игри, а за хазартните игри, организирани от разстояние чрез интернет – в срок до
10-о число на месеца, следващ месеца на приключване на играта.
Място и начин на подаване

Декларацията се подава в териториалната дирекция на Националната агенция за приходите по мястото на
регистрация на лицето.

Декларацията може да се подаде и чрез лицензиран пощенски оператор или по електронен път /чрез интернет
с електронен подпис/.

11601

С Т Р.

154

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 1

ЗАПОВЕД № ЗМФ-1684
от 18 декември 2012 г.
На основание чл. 7 във връзка с чл. 224 от Закона за корпоративното подоходно облагане утвър
ждавам образец на Данъчна декларация по чл. 224 ЗКПО за данъка върху хазартната дейност от тото
и лото, игри със залагания върху резултати от спортни състезания и надбягвания с коне и кучета, игри
със залагания върху случайни събития и със залагания, свързани с познаване на факти, включително
организирани от разстояние, съгласно приложението.
Министър:
С. Дянков

Образец 1051

по чл. 224 от ЗКПО
за данъка върху хазартната
дейност от тото и лото, игри
със залагания върху
резултати от спортни
състезания и надбягвания с
коне и кучета, игри със
залагания върху случайни
събития и със залагания,
свързани с познаване на
факти, включително
организирани от разстояние

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИХОДИТЕ

Попълва се от приходната администрация
Териториална дирекция на НАП
Входящ № и дата

/ 20…. г.

Орган по приходите,
приел декларацията

/име и фамилия, подпис/

ЧАСТ І – ИДЕНТИФИКАЦИОННИ ДАННИ ЗА ДАНЪЧНО ЗАДЪЛЖЕНОТО ЛИЦЕ

1. ЕИК по ЗТР/ЕИК по БУЛСТАТ

2. Наименование (посочете

3.1. Наименование

7. Данни за
представляващия

6. За
5. Адрес за
кон- кореспонденция
такт

4. Седалище
и адрес на
управление

3. Чуждестранно лице с място на стопанска дейност в
България ( отбележете с „х”)
4.1.Държава

наименованието съгласно акта за възникване)

4.2. Област

4.3. Община

4.4. Населено място (гр./с.)
4.6. пощенски код

4.5. Улица, №, ж.к., бл., вх., ап.

Адресът съвпада с
този по т. 4
(ако сте отбелязали с „Х”,
не попълвайте тази точка)
5.5. Улица, №, ж.к., бл., вх., ап.
6.1. Телефон

5.1. Държава

5.2. Област

5.3. Община

5.4. Населено място (гр./с.)

5.6. пощенски код
6.2. Факс

6.3. е-mail

6.4. Интернет страница

7.1. Име, презиме, фамилия

7.2. ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП

7.3. Име, презиме, фамилия

7.4. ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП

При недостиг на място за попълване на някой от редовете, приложете допълнителна справки с исканата информация.

Попълва се само когато
декларацията се подава от
упълномощено лице

ЧАСТ ІІ - ДАННИ ЗА УПЪЛНОМОЩЕНОТО ЛИЦЕ

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен № от регистъра на НАП на упълномощеното
лице

Данни за личната карта (паспорта) на упълномощеното лице: номер/серия,
дата на издаване, издадена от

Име

Презиме

Постоянен адрес на
упълномощеното лице

Област

Община

Улица, №, ж.к., бл., вх., ап.
Телефон

Факс

Подпис на упълномощеното лице:

е-mail

Фамилия
Населено място

Пощенски код

БРОЙ 1

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 5 5

ЧАСТ ІІІ – ДЕКЛАРИРАНЕ НА ДАНЪЧНАТА ОСНОВА И ДАНЪКА
1. Начин на провеждане на хазартните игри
2. Дата (период на провеждане на игрите)

1.1. чрез наземни обекти
1.2. от разстояние
от

ден

месец

3. Дата на определяне на резултатите от
игрите
4. Данъчна основа
5. Данъчна ставка
6. Дължим данък (р. 4 х р. 5)

до

година
ден

ден

месец

месец

година

година

15 %

Забележка: Ако в рамките на един и същ период се провеждат няколко хазартни игри, чиято дата на определяне на
резултатите е една и съща, данните се попълват обобщено.

Дата

ден

месец

година

Подпис на
1.
представляващия: 2.

УКАЗАНИЯ
за попълване и подаване на декларацията
Кой подава декларацията

Декларацията се подава от организаторите на хазартни игри тото и лото, игри със залагания върху
резултати от спортни състезания и надбягвания с коне и кучета, игри със залагания върху случайни събития и със
залагания, свързани с познаване на факти.


Срок за подаване на декларацията
Декларацията се подава в срок 7 дни след определянето на резултатите от играта.

Място и начин на подаване

Декларацията се подава в териториалната дирекция на Националната агенция за приходите по мястото на
регистрация на лицето по електронен път с квалифициран електронен подпис.

11602

С Т Р.

156

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 1

ЗАПОВЕД № ЗМФ-1685
от 18 декември 2012 г.
На основание чл. 7 във връзка с чл. 87а, ал. 2 и 3 и чл. 88 от Закона за корпоративното подоходно
облагане утвърждавам образец на Данъчна декларация по чл. 88 ЗКПО за промени на авансовите
вноски и по чл. 87а, ал. 2 и 3 ЗКПО за първоначално деклариране на тримесечни авансови вноски
съгласно приложението.
Министър:
С. Дянков

БРОЙ 1

11603

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 5 7

С Т Р.

158

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 1

ЗАПОВЕД № ЗМФ-1686
от 18 декември 2012 г.
На основание чл. 7 във връзка с чл. 92 от Закона за корпоративното подоходно облагане утвърждавам
образец на Годишна данъчна декларация по чл. 92 ЗКПО за данъчния финансов резултат и дължимия
годишен корпоративен данък съгласно приложението.
Министър:
С. Дянков

БРОЙ 1

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 5 9

С Т Р.

160

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 1

БРОЙ 1

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 6 1

С Т Р.

162

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 1

БРОЙ 1

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 6 3

С Т Р.

164

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 1

БРОЙ 1

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 6 5

С Т Р.

166

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 1

БРОЙ 1

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 6 7

С Т Р.

168

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 1

БРОЙ 1

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 6 9

С Т Р.

170

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 1

БРОЙ 1

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 7 1

С Т Р.

172

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 1

БРОЙ 1

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 7 3

С Т Р.

11604

174

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 1

БРОЙ 1

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 7 5

ЗАПОВЕД № ЗМФ-1687
от 18 декември 2012 г.
На основание чл. 7 във връзка с чл. 219 от Закона за корпоративното подоходно облагане утвър
ждавам образец на Годишна данъчна декларация по чл. 219 ЗКПО за дължимия данък върху приходите
от помощни и спомагателни дейности по смисъла на Закона за хазарта съгласно приложението.
Министър:
С. Дянков

Образец 1050

по чл. 219
от ЗКПО за дължимия данък върху приходите
от помощни и спомагателни дейности по
смисъла на Закона за хазарта
Попълва се от приходната администрация
Териториална дирекция на НАП
Входящ № и дата

/ 20…. г.

Орган по приходите,
приел декларацията

/име и фамилия, подпис/

Част І – ДАННИ ЗА ДЕКЛАРАЦИЯТА И ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДАНЪЧНО ЗАДЪЛЖЕНОТО ЛИЦЕ

1. Период, за който се подава декларацията

от дата

Посочете съответния данъчен период, за който се отнася декларацията

2. За хазартната дейност данъчно задълженото лице подлежи на
облагане с данък по реда на:

(отбележете с „х”съответния раздел от Глава тридесет и втора на Част пета от ЗКПО )

3. Вх. № и дата на годишния отчет за дейността

до дата

Раздел ІІ

Раздел ІІІ

Раздел ІV

Вх.№

/ 20……..г.

На основание чл. 219 от ЗКПО данъчно задължените лица по глава тридесет и втора подават годишен отчет за дейността в срок до 31 март на следващата
година. Съгласно § 1, т. 56 от ДР на ЗКПО „годишен отчет за дейността” е този по чл. 20, ал. 4 от Закона за статистиката (статистическия отчет).

Част ІІ – ИДЕНТИФИКАЦИОННИ ДАННИ ЗА ДАНЪЧНО ЗАДЪЛЖЕНОТО ЛИЦЕ

1.ЕИК по БУЛСТАТ/Идентификационен
№ по ЗТР

2. Наименование (посочете

3.1. Наименование

7. Данни за
представляващия

6. За
5. Адрес за
кон- кореспонденция
такт

4. Седалище
и адрес на
управление

3. Чуждестранно лице с място на стопанска дейност в
България ( отбележете с „х”)
4.1.Държава

наименованието съгласно акта за възникване)

4.2. Област

4.3. Община

4.4. Населено място (гр./с.)
4.6. пощенски код

4.5. Улица, №, ж.к., бл., вх., ап.

Адресът съвпада с
този по т. 4
(ако сте отбелязали с „Х”,
не попълвайте тази точка)
5.5. Улица, №, ж.к., бл., вх., ап.
6.1. Телефон

5.1. Държава

5.2. Област

5.3. Община

5.4. Населено място (гр./с.)

5.6. пощенски код
6.2. Факс

6.3. E-mail

6.4. Интернет страница

7.1. Име, презиме, фамилия

7.2. ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП

7.3. Име, презиме, фамилия

7.4. ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП

При недостиг на място за попълване на някой от редовете, приложете допълнителна справки с исканата информация.

Попълва се само когато декларацията
се подава от упълномощено лице

Част ІІІ – ДАННИ ЗА УПЪЛНОМОЩЕНОТО ЛИЦЕ
ЕГН/ЛНЧ/ Служебен № от регистъра на НАП на упълномощеното
лице

Данни за личната карта (паспорта) на упълномощеното лице: номер/серия,
дата на издаване, издадена от

Име

Презиме

Постоянен адрес на
упълномощеното лице

Област

Община

ж.к., улица №, блок, вход, апартамент
Телефон

Факс

Подпис на упълномощеното лице:

е-mail

Фамилия
Населено място

Пощенски код

С Т Р.

176

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 1

Част ІV – ДЕКЛАРИРАНЕ НА ДАНЪЧНАТА ОСНОВА И ДЪЛЖИМИЯ ДАНЪК
1. Приложим данъчен режим

(отбележете с „х” приложимата разпоредба от ЗКПО и попълнете следващите редове
от съответната колона)

чл.226

чл.234

чл.241

2. Данъчна основа
3. Данъчна ставка
4. Дължим данък (р.2 х р.3)
5. Внесен данък, в т.ч.:
5.1. до 31.12.2012 г.
5.2. през 2013 г.
6. Разлика (р.4 – р.5)

12 %

12 %

12 %

На ред 2 се посочва данъчната основа общо за годината.
На ред 5.1 се посочва внесеният данък до 31.12.2012 г., а на ред 5.2 - внесеният през 2013 г. дължим данък за данъчни периоди от
2012 г.
В случай, че на ред 6 се получи отрицателна величина, запишете сумата със знак минус.

Част V – ДАНЪК ВЪРХУ РАЗХОДИТЕ
(Тази част се попълва на основание чл.217, ал.1 от ЗКПО)
№

Вид разход

Данъчна основа

Данъчна
ставка

Дължим данък

1

2

3

4

5

Внесен данък

Разлика
(к.5 – к.6.1
–к. 6.2)

Необлагаеми
разходи

7

8

6

6.1

6.2

До
31.12.2012 г.

През
2013 г.

По чл.204, т.2 - социални разходи,
10 %
предоставени в натура - общо, в т.ч.:
- по чл.204, т.2, б.”а” - доброволно
1.1
10 %
осигуряване и/или застраховане
- по чл.204, т.2, б. „б” - ваучери за
1.2
10 %
храна
10 %
1.3
- всички останали
Тази Част не се попълва, когато данъчно задълженото лице извършва и друга дейност, която съгласно чл.218, ал.2 от ЗКПО се облага с корпоративен
данък. В този случай следва да попълните Част VІІ от годишната данъчна декларация по чл.92 от ЗКПО, в т.ч. и за данъка върху разходите, дължим във
връзка с дейността, облагаема с алтернативен данък по реда на Глава тридесет и втора от ЗКПО.
В колона 6.1 се посочва внесеният данък до 31 декември 2012 г. включително, а в колона 6.2 – внесеният през 2013 г. дължим данък за данъчни периоди
от 2012 г.
В случай, че в колона 7 се получи отрицателна величина, запишете сумата със знак минус.
В колона 8 се посочва размерът на необлагаемите социални разходи.
1

Дата

ден

месец

година

Подпис на
1.
представляващия: 2.

УКАЗАНИЯ
за попълване и подаване на декларацията
Кой подава декларацията

Декларацията се подава от организаторите на хазартни игри, които са данъчно задължени лица по чл.221, чл.228 и
чл.236 от ЗКПО.

На основание чл.217, ал.1 от ЗКПО с тази декларация се декларира и дължимия данък върху разходите. В случай, че
данъчно задълженото лице подава както тази декларация, така и годишна данъчна декларация по чл.92 от ЗКПО,
данъкът върху разходите се декларира само в декларацията по чл.92.
Срок за подаване на декларацията и за внасяне на дължимия данък

Годишната данъчна декларация се подава в срок до 31 март на следващата календарна година.

Дължимият данък се внася в срок до 15-о число на месеца, следващ месеца на начисляване на приходите от помощни и
спомагателни дейности по смисъла на Закона за хазарта.
Задължение за подаване на годишен отчет за дейността

На основание чл. 219 от ЗКПО данъчно задължените лица по глава тридесет и втора подават годишен отчет за
дейността в срок до 31 март на следващата година. Съгласно § 1, т. 56 от ДР на ЗКПО „годишен отчет за дейността” е
този по чл. 20, ал. 4 от Закона за статистиката (статистическия отчет).


Попълване на декларацията
Декларацията се попълва в лева и стотинки до втория десетичен знак.

Място и начин на подаване

Декларацията се подава от данъчно задължените лица или от техен упълномощен представител в териториалната
дирекция на НАП по регистрация.

Декларацията може да се подаде и чрез лицензиран пощенски оператор.

Когато декларацията се подава лично или чрез пълномощник, подаващият декларацията следва да удостовери
самоличността си и/или представителната си власт (чл. 99, ал. 4 от ДОПК). При подаване на декларацията чрез
пълномощник, не се изисква пълномощното да бъде нотариално заверено.
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ВЕСТНИК
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ЗАПОВЕД № ЗМФ-1688
от 18 декември 2012 г.
На основание чл. 7 във връзка с чл. 252 от Закона за корпоративното подоходно облагане утвър
ждавам образец на Годишна данъчна декларация по чл. 252 ЗКПО за дължимия данък върху приходите
на бюджетните предприятия съгласно приложението.
Министър:
С. Дянков

С Т Р.
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ВЕСТНИК
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ЗАПОВЕД № ЗМФ-1689
от 18 декември 2012 г.
На основание чл. 7 във връзка с чл. 259, ал. 2 от Закона за корпоративното подоходно облагане
утвържд авам образец на Годишна данъчна декларация по чл. 259, ал. 2 ЗКПО за дължимия данък
върху дейността от опериране на кораби съгласно приложението.
Министър:
С. Дянков
Образец 1080

по чл. 259, ал.2 от ЗКПО за дължимия данък
върху дейността от опериране на кораби

Попълва се от приходната администрация
Териториална дирекция на НАП
Входящ № и дата

/ 20…. г.

Орган по приходите,
приел декларацията

/име и фамилия, подпис/

Част І – ДАННИ ЗА ДЕКЛАРАЦИЯТА И ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДАНЪЧНО ЗАДЪЛЖЕНОТО ЛИЦЕ

1. Период, за който се подава декларацията

от дата

Посочете съответния данъчен период, за който се отнася декларацията

до дата

2. Входящ № и дата на декларацията, с която е упражнено правото
№
/
200…г.
на избор за облагане с данък върху дейността от опериране на
кораби
3. Данъчно задълженото лице извършва само дейност, подлежаща на облагане с данък върху дейността от
опериране на кораби (отбележете с „Х”)
4. Получени доходи от източници в чужбина, за които се прилага метод за избягване на двойното данъчно
облагане (отбележете с „Х”)
5. Прилаган/и метод/и за избягване на двойното данъчно облагане (при “Освобождаване с
“Данъчен
даден отговор „да” на ред 4, отбележете с „Х” прилагания/ите метод/и)
прогресия”
кредит”
6. Входящ № и дата на годишния отчет за дейността

№

/

Да
Не
Да
Не

200…г.

Част ІІ – ИДЕНТИФИКАЦИОННИ ДАННИ ЗА ДАНЪЧНО ЗАДЪЛЖЕНОТО ЛИЦЕ

1.ЕИК по БУЛСТАТ/Идентификационен
№ по ЗТР

2. Наименование (посочете

3.1. Наименование

7. Данни за
представляващия

6. За
5. Адрес за
кон- кореспонденция
такт

4. Седалище
и адрес на
управление

3. Чуждестранно лице с място на стопанска дейност в
България ( отбележете с „х”)
4.1.Държава

наименованието съгласно акта за възникване)

4.2. Област

4.3. Община

4.4. Населено място (гр./с.)
4.6. пощенски код

4.5. Улица, №, ж.к., бл., вх., ап.

Адресът съвпада с
този по т. 4
(ако сте отбелязали с „Х”,
не попълвайте тази точка)
5.5. Улица, №, ж.к., бл., вх., ап.
6.1. Телефон

5.1. Държава

5.2. Област

5.3. Община

5.4. Населено място (гр./с.)

5.6. пощенски код
6.2. Факс

6.3. E-mail

6.4. Интернет страница

7.1. Име, презиме, фамилия

7.2. ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП

7.3. Име, презиме, фамилия

7.4. ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП

При недостиг на място за попълване на някой от редовете, приложете допълнителна справки с исканата информация.

Попълва се само когато декларацията
се подава от упълномощено лице

Част ІІІ - ДАННИ ЗА УПЪЛНОМОЩЕНОТО ЛИЦЕ
ЕГН/ЛНЧ/ Служебен № от регистъра на НАП на упълномощеното
лице

Данни за личната карта (паспорта) на упълномощеното лице: номер/серия,
дата на издаване, издадена от

Име

Презиме

Постоянен адрес на
упълномощеното лице

Област

Община

ж.к., улица №, блок, вход, апартамент
Телефон

Факс

Подпис на упълномощеното лице:

е-mail

Фамилия
Населено място

Пощенски код

БРОЙ 1

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 8 1

Част ІV- ДАННИ ЗА КОРАБИТЕ
№ по
ред на
кораба
1
1
2
3
4
5

Име на кораба

Вид кораб

Флаг

Нетен тонаж

2

3

4

5

В случай, че редовете не достигат, приложете справка в същата форма.

Част V – ДЕКЛАРИРАНЕ НА ДАНЪЧНАТА ОСНОВА И ДЪЛЖИМИЯ ДАНЪК
№ по
ред на
кораба
от
Част
ІV

Данъчна основа за
ден в
експлоатация

Дни в
експлоатация за
годината

1

2

3

1
2
3
4
5
Сума:

Х

Данъчна основа
за годината

Данъчна
ставка
%

4

5

(к.2 х к.3)

Дължим данък
за годината
6*

(к.4 х к.5)

10
10
10
10
10
10

Х

В случай, че редовете не достигат, приложете справка в същата форма.
В колона 3 се посочват дните в експлоатация за годината, с изключение на дните, посочени в колона 3 на Част VІ,
касаеща прилагането на метод за избягване на двойното данъчно облагане „освобождаване с прогресия”. Това означава,
че при прилагане на метода „освобождаване с прогресия”, сборът на дните, посочени в колона 3 на тази Част и дните,
посочени в колона 3 на Част VІ, не може да превишава броя на дните на календарната година.
* При внесен данък в чужбина, за който съгласно действащи СИДДО или Глава трета от ЗКПО се прилагат методи на
“данъчен кредит”, в колона 6 се записват стойности, получени както следва:
- В съответния ред от к. 6 се записва резултатът, получен както следва: (к.4 х к.5 – к.10), където данните за к.4 и к.5
се вземат от съответния ред на настоящата таблица, а данните за к. 10 се вземат от съответния ред на Част VІІ.

Част VІ – ДЕКЛАРИРАНЕ НА ДАНЪЧНАТА ОСНОВА ПРИ ПРИЛАГАНЕ НА МЕТОДА
„ОСВОБОЖДАВАНЕ С ПРОГРЕСИЯ”
№ по ред на
кораба от
Част ІV

Данъчна основа за ден в
експлоатация

Дни в експлоатация за
годината

Данъчна основа за
годината

1

2

3

(к.2 х к.3)

1
2
3
4
5
Сума:

Х

Х

4

В случай, че редовете не достигат, приложете справка в същата форма.
В тази част се декларира данъчна основа при облагане на дейност-опериране на кораби, когато спрямо реализираните
доходи се прилага метод “ освобождаване с прогресия” съгласно действащи СИДДО.

С Т Р.

182

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 1

Част VІІ – ДЕКЛАРИРАНЕ НА ДАНЪЧНАТА ОСНОВА И ДЪЛЖИМИЯ ДАНЪК ПРИ ПРИЛАГАНЕ НА
МЕТОДИ НА „ДАНЪЧЕН КРЕДИТ”

№ по
на
кораба от
Част
ІV
1

Код
на
вида
ДК *
2

Данъчна
основа
за ден в
експлоа
-тация
3

Дни в
експлоатация за
годината
4

Данъчна
основа за
годината

Данъчна
ставка

5

6

%

(к.3 х к.4)

1
2
3
4
5

Дължим
данък за
годината

Дължим
данък в
чужбина

Внесен
данък в
чужбина

7

8

9

(к.5 х к.6)

Размер
на
полагащия се
данъчен
кредит
10

10
10
10
10
10
10

Сума: х
х
х
* Кодовете на вида данъчен кредит, който следва да се запише в колона 2, са следните:
01 - Пълен данъчен кредит;
02 - Обикновен данъчен кредит;
03 - Фиктивен данъчен кредит.

При реализирани доходи от чужбина, за които се прилага метод “Пълен данъчен кредит”, стойностите от
съответните редове на колона 9 се записват непроменени на съответните редове на колона 10.
При реализирани доходи от чужбина, за които се прилага метод “Обикновен данъчен кредит”, на съответните редове
от колона 10 следва да се запише по-малката стойност от съответните редове на колони 7 и 9.
При прилагане на метод „фиктивен данъчен кредит” в колона 9 се посочва сумата, която би била дължима, ако не е била
приложима специална данъчна преференция по силата на вътрешното законодателство на съответната чужда
държава.
В случай, че редовете не достигат, приложете справка в същата форма.

Част VІІІ – ВНАСЯНЕ НА ДАНЪКА
№ по
ред
1
1
2
2.1
2.2
3

Дължим данък
Внесен данък, в т.ч.:
до 31.12.2012 г.
през 2013 г.
Разлика (р.1 – р.2)

Показатели
(общо за годината)
2

Сума
3

На ред 1 в колона 3 се посочва сумата от последния ред на колона 6 на Част V.
На ред 2.1 в колона 3 се посочва внесеният данък до 31.12.2012 г. включително, а на ред 2.2 - внесеният през 2013 г.
дължим данък за данъчни периоди от 2012 г.
В случай, че на ред 3 се получи отрицателна величина, запишете сумата със знак минус.

Част ІХ – ДАНЪК ВЪРХУ РАЗХОДИТЕ
(Тази част се попълва на основание чл.217, ал.1 от ЗКПО)
№

Вид разход

Данъчна основа

Данъчна
ставка

Дължим данък

1

2

3

4

5

Внесен данък

Разлика
(к.5 – к.6.1
–к. 6.2)

Необлагаеми
разходи

7

8

6

6.1

6.2

До
31.12.2012 г.

През
2013 г.

По чл.204, т.2 - социални разходи,
10 %
предоставени в натура - общо, в т.ч.:
- по чл.204, т.2, б.”а” - доброволно
1.1
10 %
осигуряване и/или застраховане
- по чл.204, т.2, б. „б” - ваучери за
1.2
10 %
храна
10 %
1.3
- всички останали
Тази Част не се попълва, когато данъчно задълженото лице извършва и друга дейност, която съгласно чл.218, ал.2 от ЗКПО се облага с корпоративен
данък. В този случай следва да попълните Част VІІ от годишната данъчна декларация по чл.92 от ЗКПО, в т.ч. и за данъка върху разходите, дължим във
връзка с дейността, облагаема с алтернативен данък по реда на Глава тридесет и четвърта от ЗКПО.
В колона 6.1 се посочва внесеният данък до 31 декември 2012 г. включително, а в колона 6.2 – внесеният през 2013 г. дължим данък за данъчни периоди
от 2012 г.
В случай, че в колона 7 се получи отрицателна величина, запишете сумата със знак минус.
В колона 8 се посочва размерът на необлагаемите социални разходи.
1

Дата

ден

месец

година

Подпис на
1.
представляващия: 2.

БРОЙ 1
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УКАЗАНИЯ
за попълване и подаване на декларацията
Кой подава декларацията
 Декларацията се подава от данъчно задължените лица по чл.255 от ЗКПО – за дейността им от
опериране на кораби.
 Съгласно чл.218, ал.2 от ЗКПО лицата, извършващи дейност от опериране на кораби, се облагат с
корпоративен данък за всички останали дейности извън подлежащите на облагане с алтернативен данък. В
този случай те подават и годишната данъчна декларация по чл.92 от ЗКПО – за дейността си, подлежаща на
облагане с корпоративен данък.
 На основание чл.217, ал.1 от ЗКПО с тази декларация се декларира и дължимия данък върху разходите. В
случай, че данъчно задълженото лице подава както тази декларация, така и годишна данъчна декларация по
чл.92 от ЗКПО, данъкът върху разходите се декларира само в декларацията по чл.92.
 Съгласно чл. 259, ал. 3 от ЗКПО с годишната данъчна декларация се подава и годишен отчет за
дейността. По смисъла на § 1, т. 56 от ДР на ЗКПО „годишен отчет за дейността” е този по чл. 20, ал. 4 от
Закона за статистиката (статистическия отчет).



Срок за подаване на декларацията и за внасяне на дължимия данък
Годишната данъчна декларация се подава в срок до 31 март на следващата календарна година.
Дължимият данък се внася ежемесечно в срок до края на следващия месец.



Попълване на декларацията
Декларацията се попълва в лева и стотинки до втория десетичен знак.

Място и начин на подаване
 Декларацията се подава от данъчно задължените лица или от техен упълномощен представител в
териториалната дирекция на НАП по регистрация.
 Декларацията може да се подаде и чрез лицензиран пощенски оператор.
 Когато декларацията се подава лично или чрез пълномощник, подаващият декларацията следва да
удостовери самоличността си и/или представителната си власт (чл. 99, ал. 4 от ДОПК). При подаване на
декларацията чрез пълномощник, не се изисква пълномощното да бъде нотариално заверено.

11607

ЗАПОВЕД № ЗМФ-1697
от 18 декември 2012 г.
На основание чл. 3, 14 и чл. 61р, ал. 5 от Закона за местните данъци и такси утвърждавам следните
промени в образците на данъчни декларации по Закона за местните данъци и такси:
1. Образец на декларация по чл. 61р, ал. 5 ЗМДТ за облагане с туристически данък съгласно приложението.
2. Промени в образеца на декларация по чл. 14 ЗМДТ за облагане с данък върху недвижимите
имоти, утвърден със Заповед № ЗМФ-730 от 23.06.2011 г. на министъра на финансите (ДВ, бр. 52 от
2011 г.), както следва:
а) на стр. 6 от декларацията (за служебно попълване) думите „застроителен и регулационен план“
се заменят с „подробен устройствен план“, а след думите „одобрен през
“ се добавя:
„предназначение на поземления имот според ПУП
за жилищно застрояване,
за нежилищно
застрояване,
за смесено застрояване,
друго предназначение (посочете какво) ………………….
Идентификатор на поземления имот (по кадастрална карта) …………………….;“
б) в указанията за попълване на декларацията към част ІІ, т. 4, табл. 3 (продължение), накрая се
добавя: „Информацията в табл. 3, колона 29 се попълва служебно“;
в) в част ІІ, т. 4, таблица 3 (продължение) се създава нова колона 29 със съдържание „Идентификатор на обекта*“.
Министър:
С. Дянков

С Т Р.
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Община
Входящ № и дата
Длъжностно лице, приело декларацията – фамилия и подпис

ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 61р, ал. 5 от ЗМДТ
за облагане с туристически данък
Част І – Данъчнозадължено лице
ЕИК /ЕИК по БУЛСТАТ, ЕГН, друг идентификационен № /
Наименование на предприятието/имена на лицето
Седалище и адрес на управление/постоянен адрес
Област
Община
Ул. №, ж.к., бл., вх., ап.
Тел.
Адрес за кореспонденция
Адресът съвпада с посочения по-горе
Област
Община
Ул. №, ж.к., бл., вх., ап.
Тел.
чрез

Гр./ с.

Пощ. код

Е-mail

Гр./ с.

Пощ. код

Е-mail
Трите имена на представляващия или пълномощника

ЕГН

Адрес за кореспонденция - община, гр./с., ул., №, ж.к., бл., вх.

Част ІІ – Туристически обект
Средство за подслон /отбележете с «х»/
Хотел

Мотел

Вилно селище

Туристическо селище

Място за настаняване
Пансион
Вила

Почивна станция
Къща

Семеен хотел

Бунгало

Общ брой легла

Къмпинг
категория

Дата на категоризиране

Дата на прекратяване на категоризирането

Дата на промяна на категорията
Местоположение

Самостоятелни стаи

Област

Предишна категория
Община

Гр./с.

Пощ. код

Улица, №, ж.к., бл., вх., ап.
страница 1
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Период на облагане /по тази декларация/
Начална дата

Крайна
дата

ВЕСТНИК
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Дата на промяна на обстоятелство /извън посочените/:

При промяна на лицето, стопанисващо обекта през годината
Данни за лицето, стопанисвало обекта през друг период на същата година – ЕИК
Наименование

седалище и адрес на управление /адрес за кореспонденция

Част ІІІ - Туристически данък
Декларирам, че за периода ............. в туристическия обект е реализиран следният
брой нощувки, за които предприятието дължи /дължа туристически данък в размер на :
Месец

Брой
реализирани
нощувки

1

2

Дължим
данък
/лв./
3

Внесен
данък
/лв./
4

Данък за довнасяне
/разлика между кол. 3
и кол. 4 , лв./
5

І
ІІ
ІІІ
ІV
V
VІ
VІІ
VІІІ
ІХ
Х
ХІ
ХІІ
Общо

Моля, обърнете внимание на следните указания:

1. Декларация се подава за всеки туристически обект – средство за подслон или място за
настаняване по смисъла на Закона за туризма, в общината по местонахождението му в срок до
30 януари на годината, следваща тази, за която се отнася.
2. Декларацията се подава от данъчнозадълженото лице, а това е лицето, което предлага нощувки
в туристическия обект – собственик, наемател, лице, стопанисващо обекта на друго правно
основание. При промяна на лицето, стопанисващо обекта, през годината, декларация се подава
от всяко от лицата, за периода, за който е било данъчнозадължено лице.
Дата .................................

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

Декларатор:

.........................................
/подпис и фамилия/

страница 2
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АГЕНЦИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ
И СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН
КОНТРОЛ
РЕШЕНИЕ № 3300-П
от 27 декември 2012 г.
На основание чл. 1, ал. 2, т. 2, чл. 3, ал. 3, т. 3,
буква „в“, чл. 4, ал. 2 и чл. 32, ал. 2, т. 2 ЗПСК,
Наредбата за търговете и конкурсите, чл. 20,
ал. 6 от Устройствения правилник на Агенцията
за приватизация и следприватизационен контрол
и Протоколно решение № 2225 от 27.12.2012 г. на
изпълнителния съвет и предвид Решение № 3291-П
от 16.11.2012 г. на Агенцията за приватизация
и следприватизационен контрол (ДВ, бр. 93 от
27.11.2012 г.), с което е определен метод за продажбата на 2 325 087 дяла, представляващи 100 % от
капитала на „БДЖ – Товарни превози“ – ЕООД,
собственост на „Холдинг БДЖ“ – ЕАД, София,
Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол реши:
1. Удължава следните сроковете, определени
с Решение № 3291-П от 16.11.2012 г. на Агенцията
за приватизация и следприватизационен контрол
(ДВ, бр. 93 от 27.11.2012 г.) и в конкурсната документация за публично оповестения конкурс
на един етап за продажбата на 2 325 087 дяла,
представляващи 100 % от капитала на „БДЖ – Товарни превози“ – ЕООД, собственост на „Холдинг
БДЖ“ – ЕАД, София, както следва:
1.1. срокът за закупуване на конкурсна документация – до 7.01.2013 г.;
1.2. срокът за отправяне на писмени искания
до Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол за даване на разяснения по
процедурата за провеждане на конкурса – до
11.01.2013 г.;
1.3. срокът за представяне на документация за
съответствие – до 15 ч. на 28.01.2013 г.;
1.4. срокът за закупуване на информационен
меморандум и издаване на Сертификат за регистрация – до 18.02.2013 г.;
1.5. срокът за подаване на заявка за извършване на огледи на активи на дружеството, както
и провеждане на срещи с ръководството на дружеството – до 20.02.2013 г.;
1.6. срокът за извършване на огледи на активи на дружеството и провеждане на срещи с
ръководството на дружеството – до 4.03.2013 г.;
1.7. срокът за извършване на срещи с представители на А генци ята за приватизаци я и
следприватизационен контрол, МТИТС и синдикатите – до 4.03.2013 г.;
1.8. срокът за дост ъп до информационна
зала – до 4.03.2013 г.;
1.9. срокът за внасяне на депозит за участие – до
15,00 ч. (българско време) на 12.03.2013 г.;
1.10. срокът за подаване на оферти – до 15,00 ч.
(българско време) на 12.03.2013 г.
2. Утвърждава измененията в конкурсната
документация за продажба чрез публично оповестен конкурс на един етап на 2 325 087 дяла,
представляващи 100 % от капитала на „БДЖ – Товарни превози“ – ЕООД, София, собственост на
„Холдинг БДЖ“ – ЕАД, София.
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24. – Министърът на регионалното развитие и
благоустройството на основание чл. 149, ал. 4 във
връзка с чл. 148, ал. 3 (в редакцията преди изм.
и доп. на ЗУТ, ДВ, бр. 82 от 2012 г.) и 4, чл. 145,
ал. 2 (в редакцията преди изм. и доп. на ЗУТ, ДВ,
бр. 82 от 2012 г.) и чл. 152, ал. 2 ЗУТ обявява, че
заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството е издал Разрешение за
строеж № РС-68 от 19.12.2012 г. на „БМФ Порт
Бургас“ – ЕАД – концесионер за обект: „Пристанищен терминал Бургас – Изток 2 – Вертикална
планировка, стоманобетонови настилки, отводняване, площадково осветление на 17 и 18 К.М.,
гр. Бургас, ПИ № 07079.618.23, землище гр. Бургас,
с поетапно изграждане, както следва:
І етап – Вертикална планировка и стоманобетонови настилки между отводнителния канал при
тиловата подкранова релса на челните портални
кранове и подкрановата нишка на бъдещите козлови кранове (L=355,26 м, B=25,60 м):
– Шлицов отводнителен улей Г-1 и закрити
канали Г1-РШЗ-РШ вход
– Площадково осветление
ІІ етап – Стоманобетонови настилки между
северна подкранова нишка на бъдещи козлови кранове и шлицов отводнителен улей Г-2
(L=355,26 м, B=19,20 м):
– Шлицов отводнителен улей Г-2 и закрити
канали (Г2-РШ2-РШ3)
ІІІ етап – Стоманобетонови настилки между
шлицов отводнителен улей Г-2 и южна нишка на
бъдещи козлови кранове (L=355,26 м, B=9,60 м)
ІV етап – Трошенокаменна настилка зад територията със стоманобетонови настилки до шлицов
отводнителен улей Г3 с площ около 22 000 м 2:
– Шлицов отводнителен улей Г-3 и закрити
канали (Г3-РШ1-РШ2)“.
Разрешението за строеж може да бъде обжалвано пред Административния съд – Бургас, в
14-дневен срок след обнародването на съобщението
в „Държавен вестник“ чрез МРРБ.
11570
79. – Университетът за национално и световно
стопанство – София, обявява конкурси за доценти
във: професионално направление 3.8. Икономика, научна специалност „Политическа икономия
(микроикономика и макроикономика)“ – един;
професионално направление 3.8. Икономика,
научна специалност „Икономика и организация
на труда“ – един; професионално направление 3.8.
Икономика, научна специалност „Икономика и
управление (търговски мениджмънт, интегрирани
маркетингови комуникации)“ – един; професионално направление 3.8. Икономика, научна специалност „Статистика и демография (изучаване
на зависимости в социални и икономически
изследвания)“ – един; професионално направление 3.3. Политически науки, научна специалност
„Политология (емпиричен политически анализ
и политически риск)“ – един; професионално
направление 3.7. Администрация и управление,
научна специалност „Народно стопанство (геоикономика и регионално развитие)“ – един; главни
асистенти във: професионално направление 3.8.
Икономика, научна специалност „Икономика и
управление (аграрна икономика)“ – един; професионално направление 3.8. Икономика, научна
специалност „Икономика и управление (маркетинг
в туризма)“ – един; професионално направление
3.7. Администрация и управление, научна спе-
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циалност „Народно стопанство (геоикономика
и административно регулиране)“ – един; професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата, научна специалност
„Социология (икономическа социология)“ – един,
всички със срок 2 месеца от обнародването в
„Държавен вестник“. Документи – в дирекция
„Наука“, сектор „Научни съвети и конкурси“
при УНСС – София, кабинет 2038, тел. 81-95-390.
11529
86. – Тех ническ и ят у ниверситет – Варна,
обявява конкурс за професор в професионално
направление 5.2 Електротехника, електроника,
автоматика, научна специалност или учебна
дисциплина „Индустриална електроника“ към
катедра „Електронна техника и микроелектроника“ – „Факултет по електроника“, със срок 3
месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Документи – в университета, отдел „Човешки
ресурси“, тел. 052/383-284.
11581
23. – Университетът по хранителни техноло
гии – Пловдив, обявява конкурси за: професор
по 5. Технически науки, 5.2. Електротехника,
електроника и автоматика (Теоретична електротехника – I част, Преобразувателна техника);
доценти по: 5. Технически науки, 5.2. Електротехника, електроника и автоматика (Информационна техника и технологии) – един; 5. Технически
науки, 5.12. Хранителни технологии (Хранителна микробиология и контрол) – един; главни
асистенти по: 3. Социални, стопански и правни
науки, 3.8. Икономика – един; 4. Природни науки, математика и информатика, 4.1. Физически
науки (Физика) – един; 5. Технически науки,
5.2. Електротехника, електроника и автоматика
(Технически средства за автоматизация) – един;
5. Технически науки, 5.11. Биотехнологии (Нискомолекулни биологичноактивни вещества) – един,
всички със срок 2 месеца от обнародването в
„Държавен вестник“. Документи – в университета, Пловдив, бул. Марица 26, тел. 603 603, до
седем работни дни след изтичане на срока на
обявлението в „Държавен вестник“.
11624
79. – Колежът по икономика и администра
ция – Пловдив, обявява конкурс за академичната
длъжност „доцент“ по професионално направление 2.2 История, шифър 050304, научна специалност „Обща и световна история“ със срок 2
месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Документите – в Колежа на адрес: Пловдив, бул.
Кукленско шосе 13, тел. 032/622 522.
11678
15. – Медицинският институт при Министер
ството на вътрешните работи обявява конкурс за
заемане на специфична (академична) длъжност
от категория В в Мeдицинския институт – МВР,
на основание МЗ рег. № К-12631 от 15.11.2012 г. за
обявяване на конкурс за заемане на специфична
длъжност в рамките на притежаваната категория
В – академична длъжност доцент по научната
специалност 03.01.37. Обща хирургия, област на
висшето образование „Здравеопазване и спорт“,
научна област „Медицински науки“, професионално направление „Медицина“ в група „Операционен
блок“ към Клиниката по обща, коремна и съдова
хирургия – Хирургичен профил на Многопрофилна болница за активно лечение – Централна
клинична база в София към Лечебни заведения
за болнична помощ при Медицинския институт
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на МВР със срок за подаване на документите 2
месеца след обнародването в „Държавен вестник“. Подробна информация относно конкурса
и документите за участие се подават лично от
кандидатите в сектор „Човешки ресурси“ при
Медицинския институт – МВР, бул. Скобелев 79,
всеки работен ден от 8 до 12 ч. и от 13 до 16,30 ч.,
тел. за справки: 982-15-96 и 982-14-60.
11440
18. – Институтът по отбрана към Министер
ството на отбраната обявява конкурс за академична длъжност доцент за цивилен служител
в област на висшето образование „Технически
науки“, професионално направление 5.1. „Машинно инженерство“, по научната специалност
„Динамика, балистика и управление полета
на летателни апарати“ със срок 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. За дата
на подаване на документите от кандидатите се
счита датата на завеждането им в регистратурата на Института по отбрана. Упражняването на
длъжността, за която е обявен конкурсът, изисква
ниво за достъп до класифицирана информация
„Секретно“. Кандидатите, които отговарят на
предварително обявените условия на конкурса,
подават допълнително съгласие за проучване по
чл. 45 от Закона за защита на класифицираната
информация. Документи и справки – София,
бул. Тотлебен 34, тел. 02/92 21854, 02/92 21805,
02/92 21811.
11557
6. – Институтът по минералогия и кристало
графия „Акад. Иван Костов“ при БАН – София,
обявява конкурс за заемане на академичната
длъжност доцент по професионално направление
4.4. Науки за земята, научна специалност 01.07.05
Минералогия и кристалография (Вибрационна
спект роскопи я) за ну ж дите на направление
„Структурна кристалография и материалознание“
със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Справки и подаване на документи – 1113
София, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 107, тел. 02/9797055.
11580
67. – Институтът за ядрени изследвания и
ядрена енергетика при БАН – София, обявява
конкурси за академичната длъжност „професор“
към ИЯИЯЕ по направление 4.1. Физически
науки (Космически лъчи) – един; Теория на относителността – един, двата със срок 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Справки
и документи – бул. Цариградско шосе 72, тел.
(02) 979 5156.
11623

СЪДИЛИЩА
Върховният административен съд на основание чл. 188 във връзка с чл. 181 АПК съобщава,
че е постъпило оспорване от „Варимпекс“ – ООД,
Варна, подадено от неговия процесуален представител по пълномощно адвокат Ивайло Богомилов
Боев от София, за прогласяване нищожността на
т. 9.7 от приложение № 1 към т. 1 на Решение
№ 775 от 1.08.1996 г. на Министерския съвет, по
което е образувано адм.д. № 13889/2012 г. по описа
на Върховния административен съд.
11530
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Върховният административен съд на основание чл. 181 от Административнопроцесуалния
кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от
„Кумер“ – ЕООД, срещу Решение № ЕМ-01 от
29.06.2012 г. на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, по което е образувано
адм.д. № 9790/2012 г. по описа на Върховния административен съд, четвърто отделение. Делото
е насрочено за 10.04.2012 г. от 11 ч.
11542
Административният съд – Благоевград, на основание чл. 188 АПК обявява, че с жалба на Емил
Любомиров Илчев се оспорва чл. 19а, ал. 14, т. 31,
чл. 19а, ал. 15 и чл. 23 от Наредбата за опазване
на общинската собственост и обществения ред на
територията на община Благоевград. По жалбата
е образувано адм. д. № 825/2012 г. по описа на
съда, насрочено за разглеждане в открито съдебно
заседание на 25.01.2013 г. от 11,30 ч. в зала 001.
Заинтересуваните лица могат да се конституират
като ответници в производството пред съда в едномесечен срок от обнародването на оспорването
в „Държавен вестник“ чрез подаване на заявление
до съда, което трябва да съдържа: а) трите имена
и адреса, телефон, факс и електронен адрес, ако
има такъв – за българските граждани; б) трите
имена и личния номер за чужденец и адреса, заявен в съответната администрация, телефон, факс
и електронен адрес, ако има такъв; в) фирмата на
търговеца или наименованието на юридическото
лице, изписани и на български език, седалището и последния посочен в съответния регистър
адрес на управление и електронния му адрес;
г) номер на делото; д) акта, който се оспорва, и
органа, който го е издал; е) изявление, че заинтересуваното лице желае да бъде конституирано
в производството като ответник; з) подпис на
заявителя. Към заявлението се прилагат писмени
доказателства, удостоверяващи качеството на
заинтересувано лице на заявителя. Със заявлението е недопустимо да се правят искания за
отмяна на индивидуалния административен акт,
както и за присъединяване към подадени жалби
в законоустановения срок.
11541
Административният съд – Бургас, на основание чл. 218 ЗУТ съобщава, че по жалба на Иван
Грозев Грозев от Бургас, Мария Христова Грозева
и Анна Грозева Иванова, двете от с. Маринка,
община Бургас, е образувано адм.д. № 2248/2012 г.
по описа на съда с предмет на оспорване – Решение № 11-10 от 26.06.2012 г. на Общинския
съвет – гр. Бургас, с което е одобрен проект
„Актуализация на ПУП – ПРЗ на с. Маринка и
разширение на с. Маринка“ – окончателен проект,
с който се предвижда включване в регулационните
граници за разширение на населеното място на
поземлени имоти в масиви 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9 и 21
по КВС, изготвен при условията на чл. 16 ЗУТ,
с посочена редукция от 18 % за осигуряване на
възможност за провеждане на улична мрежа и
изграждане на обекти на социална и техническа
инфраструктура за обслужване на територията
съгласно графична част, таблица с показатели за
УПИ и устройствени зони и нанесени корекции
върху плана, в частта относно нива с площ 1390
кв. м, представляваща имот № 003072 в местността Ясака по плана на землището на с. Маринка,
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индивидуализирана в одобрения с решението
проект като поземлен имот № 30072, за който е
отреден УПИ ХХVIII, кв. 37. Заинтересуваните
лица могат да се конституират като ответници
в производството в едномесечен срок от деня
на обнародване на съобщението в „Държавен
вестник“ чрез подаване на заявление до съда със
съдържание съобразно чл. 218, ал. 5 ЗУТ. Насрочва съдебно заседание на 11.03.2013 г. от 13,30 ч.
11519
Административният съд – Варна, на основание чл. 218, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е направено
оспорване от Никола Генчев Недев на Решение
№ 552-6 от 26 и 27.07.2012 г. на Общинския съвет – гр. Варна, с което е одобрен ПУП – ПУР за
кв. Изгрев, включващ и м. Изгрев, м. Франга дере
и м. Кокарджа, в т. ч. и схеми: водоснабдяване,
канализация, електрозахранване, идейна плансхема за вертикално планиране и комуникационно-транспортна схема, в частта относно имот
№ 734. Заинтересованите лица могат да подадат
заявление по чл. 218, ал. 4 ЗУТ за конституирането им като ответници по адм. д. № 4078/2012
в едномесечен срок от деня на обнародването на
съобщението в „Държавен вестник“, към което да
приложат писмени доказателства, удостоверяващи
това им качество.
11534
Административният съд – Варна, на основание чл. 218, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е направено
оспорване от Светлен Добрев Добрев на Решение
№ 552-6 от 26 и 27.07.2012 г. на Общинския съвет – гр. Варна, с което е одобрен ПУП – ПУР за
кв. Изгрев, включващ и м. Изгрев, м. Франга дере
и м. Кокарджа, в т. ч. и схеми: водоснабдяване,
канализация, електрозахранване, идейна плансхема за вертикално планиране и комуникационно-транспортна схема в частта относно имот
№ 2947. Заинтересованите лица могат да подадат
заявление по чл. 218, ал. 4 ЗУТ за конституирането им като ответници по адм. д. № 4267/2012 г.
в едномесечен срок от деня на обнародване на
съобщението в „Държавен вестник“, към което да
приложат писмени доказателства, удостоверяващи
това им качество.
11535
Административният съд – Варна, на основание чл. 218, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е направено
оспорване от Цветанка Костадинова Славова на
Решение № 552-6 от 26 и 27.07.2012 г. на Общинския
съвет – гр. Варна, с което е одобрен ПУП – ПУР
за кв. Изгрев, включващ и м. Изгрев, м. Франга
дере и м. Кокарджа, в т. ч. и схеми: водоснабдяване, канализация, електрозахранване, идейна
план-схема за вертикално планиране и комуникационно-транспортна схема, в частта относно
имот № 10135.2552.1546. Заинтересованите лица
могат да подадат заявление по чл. 218, ал. 4 ЗУТ
за конституирането им като ответници по адм. д.
№ 4076/2012 г. в едномесечен срок от деня на обнародване на съобщението в „Държавен вестник“,
към което да приложат писмени доказателства,
удостоверяващи това им качество.
11536
Административният съд – Варна, ХХ състав,
на основание чл. 218, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е
образувано адм. д. № 4124/2012 г. по жалба на
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Мая Петрова Джурова-Божинова против Решение № 551-6 от 26 и 27.07.2012 г. на Общинския
съвет – гр. Варна, за одобряване на ПУП – ПУР
на СО Ваялар, Варна, в частта относно имот
№ 323 и улична регулация между осеви точки
1093 – 1088 – 1087 – 1086 и между осеви точки
1093 – 1089. Заинтересуваните лица могат да се
конституират като ответници в производството
в едномесечен срок от обнародването на съобщението в „Държавен вестник“ чрез подаване на
заявление до съда, което да съдържа: трите имена
и адреса, телефон, факс и електронен адрес, ако
има такъв – за българските граждани; трите имена и личния номер за чужденец и адреса, заявен
в съответната администрация, телефон, факс и
електронен адрес, ако има такъв; фирмата на
търговеца или наименованието на юридическото
лице, изписани и на български език, седалището
и последния посочен в съответния регистър адрес
на управление и електронния му адрес; номер на
делото; акта, който се оспорва, и органа, който го
е издал; изявление, че заинтересуваното лице желае да бъде конституирано в производството като
ответник; подпис на заявителя. Към заявлението
следва да се приложат писмени доказателства,
удостоверяващи качеството на заинтересувано
лице на заявителя. Със заявлението по ал. 4 е
недопустимо да се правят искания за отмяна на
индивидуалния административен акт, както и за
присъединяване към подадената жалба от Мая
Петрова Джурова-Божинова.
11537
Административният съд – Варна, XIII състав,
на основание чл. 218, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е
образувано адм. д. № 4062/2012 г. по оспорване,
предявено от Емилия Георгиева Видинска против
Решение № 552-6 от 26 и 27.07.2012 г. на Общинския
съвет – гр. Варна, за одобряване на ПУП – ПУР
на кв. Изгрев, обнародвано в „Държавен вестник“,
бр. 70 от 2012 г., досежно ПИ с идентификатор
10135.2552.1587 по КК на гр. Варна, район „Приморски“, кв. Изгрев. Заинтересованите страни
имат право да подадат заявление за конституиране като ответник в едномесечен срок от обнародване на съобщението в „Държавен вестник“,
като представят заявление до Административния
съд – Варна, което следва да съдържа: трите имена
и адреса, телефон, факс и електронен адрес, ако
има такъв за българските граждани; трите имена
и личния номер за чужденец и адреса, заявен
в съответната администрация, телефон, факс и
електронен адрес, ако има такъв; фирмата на
търговеца или наименованието на юридическото
лице, изписани и на български език, седалището
и последния посочен в съответния регистър адрес
на управление и електронния му адрес; номер на
делото; акта, който се оспорва, и органа, който
го е издал; изявление, че заинтересуваното лице
желае да бъде конституирано в производството
като ответник; подпис на заявителя. Към заявлението следва да се приложат писмени доказателства, удостоверяващи качеството на заявителя
като заинтересовано лице. Със заявлението е
недопустимо да се правят искания за отмяна
на индивидуалния административен акт, както
и за присъединяване към подадената жалба от
Емилия Георгиева Видинска.
11538
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Административният съд – Варна, ХХХІІІ състав, на основание чл. 218, ал. 2 ЗУТ съобщава, че
е образувано адм. д. № 4214/2012 г. по частично
оспорване от Недко Иванов Косев против Решение № 551-6 от 26 и 27.07.2012 г. на Общинския
съвет – гр. Варна, за одобряване на ПУП – ПУР
на СО Траката, Варна, за поземлен имот № 1998.
Заинтересуваните лица могат да се конституират
като ответници в производството в едномесечен
срок от обнародването на съобщението в „Държавен вестник“ чрез подаване на заявление до
съда, което да съдържа: трите имена и адреса,
телефон, факс и електронен адрес, ако има такъв – за българските граждани; трите имена и
личния номер за чужденец и адреса, заявен в
съответната администрация, телефон, факс и
електронен адрес, ако има такъв; фирмата на
търговеца или наименованието на юридическото
лице, изписани и на български език, седалището
и последния посочен в съответния регистър адрес
на управление и електронния му адрес; номер на
делото; акта, който се оспорва, и органа, който го
е издал; изявление, че заинтересуваното лице желае да бъде конституирано в производството като
ответник; подпис на заявителя. Към заявлението
следва да се приложат писмени доказателства,
удостоверяващи качеството на заинтересувано
лице на заявителя. Със заявлението по ал. 4 е
недопустимо да се правят искания за отмяна на
индивидуалния административен акт, както и за
присъединяване към подадената жалба от Недко
Иванов Косев.
11539
А дминистративният съд – Варна, Х Х ХІІІ
състав, на основание чл. 218, ал. 2 ЗУТ съобщава,
че е образувано адм.д. № 4103/2012 г. по частично оспорване на Симеон Ангелов Григоров от
Варна на Решение № 552-6 от 26 и 27.07.2012 г.
на Общинския съвет – гр. Варна, за одобряване
на ПУП – ПУР на кв. Изгрев за поземлен имот
№ 332. Заинтересуваните лица могат да се конституират като ответници в производството в
едномесечен срок от обнародване на съобщението
в „Държавен вестник“ чрез подаване на заявление
до съда, което да съдържа: трите имена и адреса, телефон, факс и електронен адрес, ако има
такъв – за българските граждани; трите имена
и личния номер за чужденец и адреса, заявен
в съответната администрация, телефон, факс и
електронен адрес, ако има такъв; фирмата на
търговеца или наименованието на юридическото
лице, изписани и на български език, седалището
и последния посочен в съответния регистър адрес
на управление и електронния му адрес; номер на
делото; акта, който се оспорва, и органа, който го
е издал; изявление, че заинтересуваното лице желае да бъде конституирано в производството като
ответник; подпис на заявителя. Към заявлението
следва да се приложат писмени доказателства,
удостоверяващи качеството на заинтересувано
лице на заявителя. Със заявлението по ал. 4 е
недопустимо да се правят искания за отмяна на
индивидуалния административен акт, както и за
присъединяване към подадената жалба от Симеон
Ангелов Григоров.
11540
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Административният съд – Перник, обявява на
основание чл. 179 във връзка с чл. 181, ал. 1 АПК,
че е постъпило оспорване на Решение № ПЕ-8ОС/2012 г. по оценка за съвместимостта, с което
е съгласуван подробен устройствен план – план
за регулация (ПР) и план за застрояване (ПЗ) на
с. Паничище, община Сапарева баня, поземлен
имот с идентификатор 65365.210.501 по кадастралната карта (КК) на гр. Сапарева баня, издаден
от Регионалната инспекция по околна среда и
води – Перник, по което е образувано адм. д.
№ 360/2012 г. по описа на Административния
съд – Перник.
11582
Административният съд – Хасково, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпила
Заповед № АК-04-20 от 28.11.2012 г. на областния
управител на област Хасково за оспорване на Решение № 287 на Общинския съвет – гр. Хасково,
прието с протокол № 14 от заседание, проведено
на 26.10.2012 г., с което се „Допълва списък към
приложение № 2 от Наредбата за обществения
ред при използване на пътни превозни средства
и осигуряване безопастността на движението на
територията на Община Хасково, с нови улици и
места за паркиране …“, конкретизирани в решението, по което е образувано адм.д. № 400/2012 г.
по описа на Административния съд – Хасково,
насрочено за 6.02.2013 г. от 11 ч.
11505
Софийският районен съд, III гр. отделение, 83
състав, уведомява Ханс Агредо Кабалеро, гражданин на Република Колумбия, роден на 28.09.1972 г.,
без регистриран постоянен и настоящ адрес в Република България, имащ качеството на ответник
по гр.д. № 24662/2012 г. по описа на СРС, III ГО,
83 състав, че има образувано дело по предявен
от Бранимира Николаева Коджейкова от София,
ж.к. Бели брези, бл. 8, вх. 1, ет. 4, ап. 11, иск с
правно основание чл. 49, ал. 1 СК за прекратяване
на сключения между тях граждански брак поради
настъпило дълбоко и непоправимо разтройство,
като се укаже на същия, че в двуседмичен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ следва да
се яви в канцеларията на СРС, III ГО, 83 състав,
за връчване на книжата по чл. 131 ГПК ведно с
исковата молба и приложенията към нея.
11583
Софийският градски съд на основание чл. 17,
ал. 1 ЗПП вписва в регистъра на Софийския градски съд по партидата на партия с наименование
Политическа партия „Българска демократична
общност“, рег. по ф.д. № 194/2009 г., следните
промени: Заличава досегашния състав на Националната колегия на Политическа партия
„Българска демократична общност“. Вписва нова
Национална колегия в състав: председател – Господин Тончев Тонев, заместник-председатели:
Владимир Иванов Юруков и Данаил Василев
Иванов, и членове: Васил Николов Миладинов,
Виктор Руменов Манолов, Димитър Иванов Димитров, Иван Йорданов Иванов, Йордан Григоров
Василев, Кирил Данаилов Данаилов, Недялко
Петров Бахчеванов, Стефанка Асенова Калева.
Заличава досегашния състав на Арбитражния
съвет, контролен орган на Политическа партия
„Българска демократична общност“. Вписва нов
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Арбитражен съвет, контролен орган на Политическа партия „Българска демократична общност“, в
състав: председател – Иван Александров Алексов,
заместник-председатели: Атанас Димитров Узунов
и Петко Бинев Петков, и членове: Добри Христов
Сталев, Петра Иванова Симова. Партията се
представлява от председателя Господин Тончев
Тонев. Вписва изменения в устава на Политическа партия „Българска демократична общност“,
приети на Националния събор на Политическа
партия „Българска демократична общност“, проведен на 18.08.2012 г., като уставът представлява
неразделна част от това решение.
11574

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
29. – Управителният съвет на Българската
федерация по модерен петобой – София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 17 от устава свиква
редовно годишно отчетно-изборно общо събрание
на БФМП на 14.02.2013 г. в 11 ч. в сградата на Министерството на физическото възпитание и спорта,
София, бул. Васил Левски 75, в заседателната
зала на ет. 5 при следния дневен ред: 1. отчет на
председателя на УС за дейността на БФМП през
2012 г.; 2. финансов отчет за дейността на БФМП
за 2012 г.; 3. приемане на Наредба за провеждане
на държавни първенства 2013 г.; 4. приемане на
проектобюджет и план за дейността на БФМП
през 2013 г.; 5. освобождаване на членовете на
управителния съвет на БФМП поради изтичане
на мандата им; 6. избор на председател на УС
на БФМП; 7. избор на членове на УС на БФМП;
8. разни. При липса на кворум за провеждане
на събранието в оповестения час на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ и чл. 18 от устава на БФМП
събранието ще се проведе същия ден в 12 ч., на
същото място и при същия дневен ред и ще се
счита за редовно проведено независимо от броя
на явилите се членове. Управителният съвет на
БФМП указва на членовете си, че същите следва
да се легитимират за участие в общото събрание
с надлежно издадени удостоверения за актуално състояние от съответния регистърен съд по
местоседалище на съответния клуб – член на
БФМП. За участие в общото събрание членовете
на БФМП следва да се представляват от законните си органи на представителна власт или от
нарочно упълномощени за целта на събранието
лица, притежаващи нарочни нотариално заверени
пълномощни.
11586
1. – Управителите на сдружение „Асоциация
Европа Спорт“, София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ и чл. 23, ал. 3 във връзка с ал. 1 от
устава на сдружението свикват извънредно общо
събрание на 15.02.2013 г. в 10 ч. в седалището на
сдружението на адрес София, район „Средец“,
ул. Цар Иван Асен II № 71, при следния дневен
ред: 1. вземане на решение за приемане на нови
членове на сдружението; 2. вземане на решение
за освобождаване на Анатоли Благоев Илиев като
член и управител и Красимир Събев Кънев като
член на сдружение „Асоциация Европа Спорт“; 3.
вземане на решение за промяна в управлението
и представителството на сдружението и избор на
нов управител; 4. вземане на решение за промяна
в начина на свикване на общото събрание на
сдружението; 5. вземане на решение за изменение
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на устава в частта му относно управлението и
представителството на сдружението, управителя
и начина на свикване на общото събрание. Писмените материали за събранието се намират в
седалището на сдружението и са на разположение
на членовете на общото събрание всеки делничен
ден от 9 до 17 ч. Членовете на общото събрание
могат да участват лично или чрез изрично упълномощен представител. Пълномощниците могат
да представляват не повече от трима членове на
общото събрание и нямат право да преупълномощават с правата си трети лица.
11621
11. – Управителният съвет на „Сдружение
„Фридрих Шилер“ за разпространение и подпо
магане на изучаването на немски език и култура
в Република България“, София, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружението на 17.02.2013 г. в 9 ч. в аулата на Лесотехническия университет, София, бул. Климент
Охридски 10, при следния дневен ред: 1. отчет
на дейността на управителния съвет за 2012 г.;
2. доклад на контролния съвет; 3. утвърждаване
на щатно разписание на персонала, работещ по
трудов договор със сдружението за 2013 г.; 4.
честване на 20-годишния юбилей на сдружение
„Фридрих Шилер“; 5. приемане на бюджета на
сдружение „Фридрих Шилер“ за 2013 г.; 6. проект за предучилищна подготовка; 7. разни. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ и
чл. 34 от устава на сдружението събранието ще
се проведе същия ден в 10 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
11611
12. – Управителният съвет на Сдружение на
завършилите Стопанския факултет на СУ „Св.
Климент Охридски“, София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ и чл. 26, ал. 3 от устава на сдружението
свиква общо събрание на 20.02.2013 г. в 18,30 ч. в
София, район „Слатина“, бул. Цариградско шосе
125, бл. 3, при следния дневен ред: 1. приемане
на отчета за дейността на управителния съвет
за 2012 г. и освобождаването му от отговорност
за 2012 г.; 2. приемане на годишна програма за
осъществяване на общественополезна дейност за
2013 г.; 3. изменение и допълване на устава на
сдружението; 4. избор на нови членове на управителния съвет; 5. разни. При липса на необходимия кворум за провеждане на заседанието на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ то ще бъде отложено
с един час по-късно и ще се проведе на същото
място и при същия дневен ред.
11513
1. – Управителният съвет на сдружение с не
стопанска цел „Училищно настоятелство „Слън
це“ при 27 СОУ „Академик Георги Караславов“,
София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 22 от
устава на сдружението свиква общо събрание на
20.02.2013 г. в 18,30 ч. в заседателната зала на 27
СОУ на следния адрес: София, ж. к. Люлин 6,
ул. Петър Горанов, 27 СОУ „Академик Георги
Караславов“, при следния дневен ред: 1. отчет за
дейността на сдружението за периода февруари
2011 – февруари 2012 г.; 2. изменение на устава
на сдружението; 3. промяна в състава на управителния съвет; 4. приемане на нови членове на
сдружението; 5. разни.
11588
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4. – Управителният съвет на Сдружението на
софийските народни читалища – 2005, София, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно общо
годишно отчетно събрание на 20.02.2013 г. в 11 ч.
в залата на Народно читалище „Славянска беседа – 1880“, ул. Г. С. Раковски 127, при следния
дневен ред: 1. отчетен доклад на УС за дейността
на ССНЧ през 2012 г.; 2. счетоводен отчет; финансов резултат за 2012 г.; 3. отчет на контролния
съвет на сдружението; 4. изказвания по т. 1, 2 и
3; предложения; 5. разни. На основание чл. 27
ЗЮЛНЦ при липса на кворум събранието ще се
проведе същия ден в 12 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
11679
17. – Управителният съвет на фондация „Стъп
ка за невидимите деца на България“, София, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на членовете на фондацията на 21.02.2013 г. в
10 ч. в София, ул. Банат 24 – 26, вх. А, ап. 12, при
следния дневен ред: 1. приемане на нови членове
в ОС на фондацията; 2. освобождаване на членове от ОС на фондацията; 3. освобождаване на
членове от управителния съвет на фондацията,
на заместник-председателя и на техническия
секретар на фондацията; 4. освобождаване от
отговорност на досегашните членове на УС, на
досегашния заместник-председател и на досегашния технически секретар на УС; 5. избиране на
нови членове на управителния съвет и избор на
нов заместник-председател и на нов технически
секретар на УС на фондацията. Регистрацията
на членовете ще се извършва от 9 ч. При липса
на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото
събрание ще се проведе същия ден в 11 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
11532
1. – Управителният съвет на РОЕ „Шалом“,
София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно общо събрание на сдружението на 24.02.2013 г.
в 9 ч. в София, бул. Ал. Стамболийски 50, зала
„Ерусалим“, при следния дневен ред: 1. изслушване и приемане на годишния отчет на УС за
дейността на сдружението през 2012 г.; проект
за решение: ОС приема годишния отчет за дейността на сдружението през 2012 г.; 2. приемане
на годишния финансов отчет за 2012 г.; проект
за решение: ОС приема годишния финансов отчет за 2012 г.; 3. приемане на основни насоки и
програма за дейността на сдружението за 2013 г.;
проект за решение: ОС приема програма за основните насоки и дейността на сдружението за
2013 г.; 4. приемане бюджета на сдружението за
2013 г.; проект за решение: ОС приема бюджета
на сдружението за 2013 г.; 5. промени в устава на
РОЕ „Шалом“ – София; 6. освобождаване и избор
съгласно чл. 21 от устава на РОЕ „Шалом“ – София, на членове на УС на РОЕ „Шалом“ – София;
7. разни. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в
10 ч., на същото място и при същия дневен ред.
11531
20. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел Фондация „За Оборище“, Со
фия, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на 25.02.2013 г. в 12 ч. в София, ул.
Франсис дьо Пресансе 12А, при следния дневен
ред: 1. отчет на управителния съвет на Фондация „За Оборище“; 2. приемане на оставка на
член на УС; 3. приемане на нови членове на УС;

С Т Р.

192

ДЪРЖАВЕН

4. приемане на нови членове на фондацията; 5.
изработване на работен календар за 2013 г.; 6.
други. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в
15 ч., на същото място и при същия дневен ред.
11619
29. – Управителният съвет на Българското
Научно Дружество по Фармация, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на 25.02.2013 г. от 11 ч. в София, ул. Дунав 2,
Фармацевтичен факултет, при следния дневен ред:
1. приемане на отчетен доклад на председателя
на БНДФ; 2. избор на председател и управителен
съвет на БНДФ; 3. избор на главен редактор на
списание „Фармация“. При липса на кворум на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ, както и чл. 18 от устава
на дружеството, събранието ще се проведе същия
ден в 12 ч. на същото място и при същия дневен
ред независимо от броя на явилите се членове.
11512
12. – Управителят на сдружение с несто
панска цел Фондация „Корен“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на 26.02.2013 г. в 12 ч. в София, ул. Проф. Асен
Златаров 10, при следния дневен ред: 1. изработване на работен календар 2013 г.; 2. други. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 15 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
11620
1. – Уп ра ви те лн и ят с ъве т на сд ру жен ие
„Българска федерация на индустриалните енер
гийни консуматори“ (БФИЕК), София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
28.02.2013 г. в 11 ч. на адрес: ул. Университетски
парк 1, АУБГ, п.к. 1700 София, при следния дневен ред: 1. приемане на доклад за дейността на
федерацията за 2012 г.; 2. приемане на годишен
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финансов отчет на БФИЕК за 2012 г.; 3. приемане
на насоки и програма за дейността на федерацията за 2013 г.; 4. приемане на проектобюджет на
федерацията за 2013 г.; 5. избор на управителен
съвет на БФИЕК; 6. определяне на членския внос
за асоциирани членове; 7. разни.
11657
1. – Управителният съвет на Национална
браншова организация „Български пчеларски
съюз“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 22.03.2013 г. в 10 ч. в Дома
на запасните сержанти и офицери – София, бул.
Христо Ботев 48, при следния дневен ред: 1. отчет
на председателя на УС; 2. отчет на председателя
на КС; 3. промени в устава на НБО „БПС“; 4.
приемане на нови членове. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 11 ч., при същия дневен ред
и на същото място.
11547
Мари я Василева Найденова, лик ви датор
на СНЦ „Обич за нашите деца“, Брацигово, в
ликвидация по ф.д. № 1340/2007 г. по описа на
Пазарджишкия окръжен съд, на основание чл. 14,
ал. 4 ЗЮЛНЦ кани кредиторите на дружеството
да предявят вземанията си в 6-месечен срок.
11589
Поправка. Столичната общинска агенция за
приватизация прави следната поправка в Решение
№ 432 от 30 ноември 2012 г. на Надзорния съвет
(ДВ, бр. 101 от 2012 г.): думите в т. 1 „общински
нежилищен имот, стопанисван от район „Подуя
не“ да се четат: „общински нежилищен имот,
стопанисван от район „Люлин“.
11653

СЪОБЩЕНИЯ НА РЕДАКЦИЯТА
Съгласно Заповед № 250-05-123 от 29.08.2012 г. на председателя на Народното събрание
(ДВ, бр. 68 от 2012 г.) таксите за обнародване в неофициалния раздел на „Държавен вест
ник“ за 2013 г. са:
1. за призовки на съдилища, обявяване на конкурси, обявления и съобщения на минис
терства, други ведомства на бюджетна издръжка, общини и техни органи:
• с обем до 1/2 стандартна страница – 20 лв.;
• с обем до 1 стандартна страница (30 реда, 60 знака на ред) – 40 лв.;
• с обем, по-голям от 1 стандартна страница – 40 лв., и по 35 лв. за всяка следваща
страница;
2. за покани и други обявления:
• с обем до 1/2 стандартна страница – 35 лв.;
• с обем до 1 стандартна страница (30 реда, 60 знака на ред) – 70 лв.;
• с обем, по-голям от 1 стандартна страница – 70 лв., и по 60 лв. за всяка следваща
страница;
3. за обнародване до 15 дни от датата на постъпването в редакцията на съответния акт
таксите се заплащат в двоен размер;
4. за публикуване в електронната страница на „Държавен вестник“ за всяка една публи
кация на обявления за концесии – 50 лв.
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