ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК 2

БРОЙ

ОФИЦИАЛНО ИЗДАНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Вторник, 8 януари 2013 г.

София

Цена 0,80 лв.

СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФИЦИАЛНИЯ РАЗДЕЛ
Президент на републиката
 Указ № 436 за награждаване посмъртно с орден „Стара планина“ първа степен с мечове на генерал-лейтенант Михаил Попов Савов
 Указ № 437 за награждаване посмъртно с орден „Стара планина“ първа степен с мечове на генерал-лейтенант Иван
Иванов Фичев
 Указ № 438 за награждаване посмъртно с орден „Стара планина“ първа степен с мечове на генерал от пехотата
Васил Иванов Кутинчев
 Указ № 439 за награждаване посмъртно с орден „Стара планина“ първа степен
с мечове на генерал от пехотата Стефан Тошев Тошев

3

3

3

3

 Указ № 446 за награждаване посмъртно с орден „Стара планина“ първа степен с мечове на генерал-майор Радой
Ичов Сираков

5

 Указ № 447 за награждаване посмъртно с орден „Стара планина“ първа степен с мечове на генерал-майор Васил
Петров Делов

5

 Указ № 448 за награждаване посмъртно с орден „Стара планина“ първа степен с мечове на генерал-лейтенант
Радко Русков Димитриев

5

 Указ № 449 за награждаване посмъртно с орден „Стара планина“ първа степен с мечове на генерал-лейтенант
Климент Евтимов Бояджиев

5

 Указ № 450 за награждаване посмъртно с орден „Стара планина“ първа степен с мечове на генерал от пехотата
Павел Петров Христов

5

 Указ № 440 за награждаване посмъртно с орден „Стара планина“ първа степен с мечове на генерал-лейтенант
Стою Петков Брадистилов

3

 Указ № 441 за награждаване посмъртно с орден „Стара планина“ първа степен с мечове на генерал от пехотата
Георги Стоянов Тодоров

 Указ № 451 за награждаване посмъртно с орден „Стара планина“ първа степен с мечове на генерал от пехотата
Православ Кръстев Тенев

6

4

 Указ № 452 за награждаване посмъртно с орден „Стара планина“ първа степен с мечове на генерал-лейтенант
Никола Колчев Генев

6

 Указ № 453 за награждаване посмъртно с орден „Стара планина“ първа степен с мечове на генерал-лейтенант
Атанас Григориев Назлъмов

6

 Указ № 454 за награждаване посмъртно с орден „Стара планина“ първа степен с мечове на капитан І ранг Димитър Добрев Добрев

6

 Указ № 442 за награждаване посмъртно с орден „Стара планина“ първа степен с мечове на генерал от пехотата
Стилиян Георгиев Ковачев
 Указ № 443 за награждаване посмъртно с орден „Стара планина“ първа степен с мечове на генерал от пехотата
Никола Иванов Иванов
 Указ № 444 за награждаване посмъртно с орден „Стара планина“ първа степен с мечове на генерал-майор Иван
Константинов Сарафов
 Указ № 445 за награждаване посмъртно с орден „Стара планина“ първа степен с мечове на генерал-майор Димитър Кирков Кирков

4

4

4

4

Министерски съвет
 Постановление № 351 от 27 декември 2012 г. за приемане на Наредба за
батерии и акумулатори и за негодни
за употреба батерии и акумулатори

6

С Т Р.

2

ДЪРЖАВЕН

 Постановление № 352 от 27 декември 2012 г. за приемане на Наредба за
отработените масла и отпадъчните
нефтопродукти
27
 Постановление № 353 от 27 декември 2012 г. за приемане на методики за
остойностяване и за заплащане на медицинската помощ по чл. 55, ал. 2, т. 2
от Закона за здравното осигуряване
44
 Постановление № 354 от 28 декември 2012 г. за приемане на Наредба за
норми за допустими емисии на серен
диоксид, азотни оксиди и прах, изпускани в атмосферата от големи горивни инсталации
72
 Постановление № 355 от 28 декември 2012 г. за приемане на Наредба за
излязлото от употреба електрическо
и електронно оборудване
85
Министерство
на здравеопазването
Министерство
на финансите
Министерство
на труда и социалната
политика
Министерство
на отбраната
 Наредба за изменение и допълнение
на Наредба № 3 от 2012 г. за реда на
предписване, отпускане и контрол
на лекарствени продукти и дентална помощ на ветераните от войните 110
Министерство
на земеделието и храните
 Наредба за изменение и допълнение
на Наредба № 24 от 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка
„Обновяване и развитие на населените места“ от Програмата за разви-

ВЕСТНИК

БРОЙ 2

тие на селските райони за периода
2007 – 2013 г.
113
 Наредба за изменение и допълнение
на Наредба № 25 от 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Основни услуги за населението и
икономиката в селските райони“ от
Програмата за развитие на селските
райони за периода 2007 – 2013 г.
115
Министерство
на отбраната
 Наредба № Н-18 от 19 декември 2012 г.
за реда за разпределяне на служебното време на военнослужещите от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия, неговото отчитане извън
нормалната му продължителност и
определяне на допълнителното възнаграждение за изпълнение на възложени
задължения над общата продължителност на служебното време и за изпълнение на службата през почивни дни и
в дните на официални празници
117
Министерство
на регионалното развитие
и благоустройството
 Наредба за изменение и допълнение на
Наредба № 5 от 2006 г. за техничес-
ките паспорти на строежите
126
Комисия за финансов
надзор
 Наредба за изменение и допълнение
на Наредба № 30 от 2006 г. за изискванията към счетоводството, формата
и съдържанието на финансовите отчети, справките, докладите и приложенията на застрахователите, презастрахователите и на здравноосигурителните дружества
127

БРОЙ 2

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 3

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ПРЕЗИ ДЕН Т
Н А РЕП У БЛИК АТА
УКАЗ № 436
На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Награждавам посмъртно генерал-лейтенант
Михаил Попов Савов с орден „Стара планина“ първа степен с мечове за изключително
големите му заслуги към страната ни при
планирането и осъществяването на военните
операции през Балканската война и за проявеното новаторство и военно майсторство.
Издаден в София на 20 декември 2012 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Диана Ковачева
11695

УКАЗ № 437
На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Награждавам посмъртно генерал-лейтенант
Иван Иванов Фичев с орден „Стара планина“ първа степен с мечове за изключително
големите му заслуги към страната ни при
планирането и осъществяването на военните
операции през Балканската война и за проявеното новаторство и военно майсторство.
Издаден в София на 20 декември 2012 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Диана Ковачева
11696

УКАЗ № 438
На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Награждавам посмъртно генерал от пехотата Васил Иванов Кутинчев с орден „Стара
планина“ първа степен с мечове за изключително големите му заслуги към страната ни

при планирането и осъществяването на военните операции през Балканската война и за
проявеното новаторство и военно майсторство.
Издаден в София на 20 декември 2012 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Диана Ковачева
11697

УКАЗ № 439
На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Награждавам посмъртно генерал от пехотата Стефан Тошев Тошев с орден „Стара планина“ първа степен с мечове за изключително
големите му заслуги към страната ни при
планирането и осъществяването на военните
операции през Балканската война и за проявеното новаторство и военно майсторство.
Издаден в София на 20 декември 2012 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Диана Ковачева
11698

УКАЗ № 440
На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Награждавам посмъртно генерал-лейтенант
Стою Петков Брадистилов с орден „Стара планина“ първа степен с мечове за изключително
големите му заслуги към страната ни при
планирането и осъществяването на военните
операции през Балканската война и за проявеното новаторство и военно майсторство.
Издаден в София на 20 декември 2012 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Диана Ковачева
11699
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УКАЗ № 441
На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Награждавам посмъртно генерал от пехотата Георги Стоянов Тодоров с орден „Стара
планина“ първа степен с мечове за изключително големите му заслуги към страната
ни при планирането и осъществяването на
военните операции през Балканската война
и за проявеното новаторство и военно майсторство.
Издаден в София на 20 декември 2012 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Диана Ковачева
11700

УКАЗ № 442
На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Награждавам посмъртно генерал от пехотата Стилиян Георгиев Ковачев с орден „Стара
планина“ първа степен с мечове за изключително големите му заслуги към страната ни
при планирането и осъществяването на военните операции през Балканската война и за
проявеното новаторство и военно майсторство.
Издаден в София на 20 декември 2012 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Диана Ковачева
11701

УКАЗ № 443
На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Награждавам посмъртно генерал от пехотата Никола Иванов Иванов с орден „Стара
планина“ първа степен с мечове за изключително големите му заслуги към страната
ни при планирането и осъществяването на
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военните операции през Балканската война
и за проявеното новаторство и военно майсторство.
Издаден в София на 20 декември 2012 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Диана Ковачева
11702

УКАЗ № 444
На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Награждавам посмъртно генерал-майор
Иван Константинов Сарафов с орден „Стара
планина“ първа степен с мечове за изключително големите му заслуги към страната
ни при планирането и осъществяването на
военните операции през Балканската война
и за проявеното новаторство и военно майсторство.
Издаден в София на 20 декември 2012 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Диана Ковачева
11703

УКАЗ № 445
На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Награждавам посмъртно генерал-майор
Димитър Кирков Кирков с орден „Стара планина“ първа степен с мечове за изключително
големите му заслуги към страната ни при
планирането и осъществяването на военните
операции през Балканската война и за проявеното новаторство и военно майсторство.
Издаден в София на 20 декември 2012 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Диана Ковачева
11704
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УКАЗ № 446
На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Награждавам посмъртно генерал-майор
Радой Ичов Сираков с орден „Стара планина“ първа степен с мечове за изключително
големите му заслуги към страната ни при
планирането и осъществяването на военните
операции през Балканската война и за проявеното новаторство и военно майсторство.
Издаден в София на 20 декември 2012 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Диана Ковачева
11705

УКАЗ № 447
На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Награждавам посмъртно генерал-майор
Васил Петров Делов с орден „Стара планина“ първа степен с мечове за изключително
големите му заслуги към страната ни при
планирането и осъществяването на военните
операции през Балканската война и за проявеното новаторство и военно майсторство.
Издаден в София на 20 декември 2012 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Диана Ковачева
11706

УКАЗ № 448
На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Награждавам посмъртно генерал-лейтенант
Радко Русков Димитриев с орден „Стара планина“ първа степен с мечове за изключително
големите му заслуги към страната ни при
планирането и осъществяването на военните
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операции през Балканската война и за проявеното новаторство и военно майсторство.
Издаден в София на 20 декември 2012 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Диана Ковачева
11707

УКАЗ № 449
На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Награждавам посмъртно генерал-лейтенант
Климент Евтимов Бояджиев с орден „Стара
планина“ първа степен с мечове за изключително големите му заслуги към страната ни
при планирането и осъществяването на военните операции през Балканската война и за
проявеното новаторство и военно майсторство.
Издаден в София на 20 декември 2012 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Диана Ковачева
11708

УКАЗ № 450
На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Награждавам посмъртно генерал от пехотата Павел Петров Христов с орден „Стара
планина“ първа степен с мечове за изключително големите му заслуги към страната ни
при планирането и осъществяването на военните операции през Балканската война и за
проявеното новаторство и военно майсторство.
Издаден в София на 20 декември 2012 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Диана Ковачева
11709
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УКАЗ № 451
На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Награждавам посмъртно генерал от пехотата Православ Кръстев Тенев с орден „Стара
планина“ първа степен с мечове за изключително големите му заслуги към страната
ни при планирането и осъществяването на
военните операции през Балканската война
и за проявеното новаторство и военно майсторство.
Издаден в София на 20 декември 2012 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Диана Ковачева
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УКАЗ № 452
На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Награждавам посмъртно генерал-лейтенант Никола Колчев Генев с орден „Стара
планина“ първа степен с мечове за изключително големите му заслуги към страната
ни при планирането и осъществяването на
военните операции през Балканската война
и за проявеното новаторство и военно майсторство.
Издаден в София на 20 декември 2012 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Диана Ковачева
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УКАЗ № 453
На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Награждавам посмъртно генерал-лейтенант Атанас Григориев Назлъмов с орден
„Стара планина“ първа степен с мечове за
изключително големите му заслуги към страната ни при планирането и осъществяването
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на военните операции през Ба лканската
война и за проявеното новаторство и военно
майсторство.
Издаден в София на 20 декември 2012 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Диана Ковачева
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УКАЗ № 454
На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Награждавам посмъртно капитан І ранг
Димитър Добрев Добрев с орден „Стара планина“ първа степен с мечове за изключително
големите му заслуги към страната ни при
планирането и осъществяването на военните
операции през Балканската война и за проявеното новаторство и военно майсторство.
Издаден в София на 20 декември 2012 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Диана Ковачева
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МИНИСТЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 351
ОТ 27 ДЕКЕМВРИ 2012 Г.

за приемане на Наредба за батерии и акумулатори и за негодни за употреба батерии и
акумулатори
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:

Член единствен. Приема Наредба за батерии и акумулатори и за негодни за употреба
батерии и акумулатори.
Заключителни разпоредби
§ 1. Отменя се Наредбата за изискванията
за пускане на пазара на батерии и акумулатори
и за третиране и транспортиране на отпадъци
от батерии и акумулатори, приета с Постановление № 144 на Министерския съвет от 2005 г.
(обн., ДВ, бр. 58 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 53
от 2008 г., бр. 5 от 2009 г. и бр. 29 от 2011 г.).
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§ 2. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
НАРЕДБА
за батерии и акумулатори и за негодни за
употреба батерии и акумулатори
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С наредбата се определят изискванията за пускането на пазара на батерии и
акумулатори и за разделното събиране, транспортирането, съхраняването, предварителното
третиране, рециклирането, оползотворяването
и/или обезвреждането на негодни за употреба
батерии и акумулатори (НУБА).
Чл. 2. С наредбата се регламентират задълженията на икономическите оператори, в т. ч.:
1. намаляването на съдържанието на тежки
метали в батериите и акумулаторите;
2. създаването на системи за разделно събиране, предварително третиране, рециклиране
и оползотворяване на НУБА с оглед ограничаване на обезвреждането и повишаване дела
на рециклираните и оползотворени НУБА;
3. предприемането на мерки от лицата,
които участват в проектирането, производството и пускането на пазара на батерии и
акумулатори, с оглед ограничаване вредното
въздействие на тези продукти върху околната
среда през целия им жизнен цикъл;
4. екологосъобразното събиране, транспортиране, съхраняване, предварително третиране, оползотворяване и/или обезвреждане
на НУБА;
5. мерките, които определят носенето на
разширена отговорност от производителите, в
т. ч. лицата, които пускат на пазара батерии
и акумулатори;
6. сл у чаите и услови ята за носене на
отговорност от първоначалния причинител
на отпадъци от НУБА по цялата верига от
тяхното събиране до третирането им, както и
за споделяне и прехвърляне на отговорността
между лицата, които участват във веригата
за събиране и третиране;
7. изискванията за маркиране на батериите и акумулаторите с оглед информиране на
крайните потребители за разделното събиране на НУБА и за съдържанието на тежки
метали в тях;
8. изискванията за маркиране капацитета
на портативните и автомобилните батерии и
акумулатори;
9. информирането на крайните потребители за ролята им в разделното събиране
и рециклирането на НУБА и за наличните
схеми за разделно събиране и рециклиране.
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Чл. 3. Наредбата се прилага за:
1. всички видове батерии и акумулатори
независимо от тяхната форма, обем, тегло,
състав или употреба при пускането им на
пазара и маркирането им;
2. уредите, в които са вградени батерии и
акумулатори, по отношение на изискванията
за отстраняване на батериите и акумулаторите;
3. негодните за употреба батерии и акумулатори.
Чл. 4. (1) Наредбата не се прилага за батерии и акумулатори, които се използват във:
1. оборудване за защитата на интересите на
Република България, свързани с националната
сигурност, както и за оръжия, амуниции и
военни материали, с изключение на продуктите, които не са предназначени за специфични
военни цели;
2. оборудване, проектирано за изпращане
в космоса.
(2) Наредбата не се прилага и за НУБА,
образувани от батерии и акумулатори, по ал. 1.
Г л а в а

в т о р а

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПУСК АНИТЕ НА
ПАЗАРА БАТЕРИИ И АКУМУЛАТОРИ
Раздел I
Общи изисквания
Чл. 5. Забранява се пускането на пазара на
батерии и акумулатори, които не отговарят
на изискванията на наредбата.
Чл. 6. (1) Забранява се пускането на пазара
в Република България на батерии и акумулатори, съдържащи повече от 0,0005 тегловни %
живак, включително в случаите, когато тези
батерии са вградени в уреди.
(2) Забраната по ал. 1 не се отнася до батерии тип „копче“, състоящи се от един или
няколко галванични елемента, със съдържание, не по-високо от 2 тегловни % живак.
(3) Забранява се пускането на пазара в
Република България на портативни батерии
и акумулатори (ПБА), съдържащи повече
от 0,002 тегловни % кадмий, включително
в случаите, когато тези батерии са вградени
в уреди.
(4) Забраната по ал. 3 не се прилага по
отношение на ПБА, предназначени за употреба във:
1. аварийни и алармени системи, включително аварийно осветление;
2. медицинско оборудване;
3. безжични електрически инструменти.
Чл. 7. Производителите на батерии и акумулатори предприемат мерки при проектирането
и производството им за:
1. улесняване на предварителното третиране, оползотворяването и рециклирането на
негодните за употреба батерии и акумулатори;
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2. подобряване качеството на батериите
и акумулаторите с оглед ограничаване на
вредното им въздействие върху околната среда
през целия им жизнен цикъл;
3. намаляване съдържанието на опасните
вещества за сметка на съдържанието на помалко замърсяващи вещества, особено като
заместители на живака, кадмия или оловото.
Чл. 8. (1) Производителите на уреди, в
които се вграждат батерии и акумулатори,
проектират уредите по такъв начин, че батериите и акумулаторите след излизането им
от употреба могат да бъдат лесно отстранени.
(2) Уредите, в които се вграждат батерии
и акумулатори, трябва да се придружават от
писмена информация на български език за
начина, по който те могат да бъдат отстранени
безопасно, и ако е възможно, да информират
крайните потребители за типа на вградената
батерия или акумулатор.
(3) Информацията по ал. 2 се осигурява от
лицата по ал. 1 или от лицата, които пускат
на пазара уредите по ал. 1.
(4) Разпоредбите на ал. 1 и 2 не се прилагат
в случаите, в които поради причини, свързани
с безопасността, експлоатационните качества,
медицински причини или причини, свързани
с целостта на данните, е необходима непрекъсваемост на електрическото захранване и
се изисква непрекъсната връзка между уреда
и батерията или акумулатора.
Раздел II
Маркировка
Чл. 9. (1) Лицата, които пускат на пазара
батерии, акумулатори или пакет батерии,
са длъжни да ги маркират в съответствие с
изискванията на наредбата.
(2) Маркировката включва обозначения за:
1. разделно събиране;
2. съдържание на тежки метали.
Чл. 10. (1) Лицата, които пускат на пазара
портативни и автомобилни батерии и акумулатори, са длъжни да маркират с етикет
капацитета на пусканите от тях на пазара
портативни и автомобилни батерии и акумулатори. Маркирането на капацитета се
извършва в съответствие с правила, включително хармонизирани методи за определяне
на капацитета и правилната употреба, които
се приемат с акт на Европейската комисия
в съответствие с чл. 21, ал. 2 от Директива
2006/66/ЕО за батерии и акумулатори и отпадъци от батерии и акумулатори, отменяща
Директива 91/157/ЕИО (ОВ, L 266/1 от 26
септември 2006 г.).
(2) Лицата по ал. 1 пускат на пазара вторични (презаредими) портативни и автомобилни батерии и акумулатори с етикетиран
капацитет съгласно изискванията на Регламент
(ЕС) 1103/2010 на Комисията от 29 ноември
2010 г. относно установяване на правила по
отношение на етикетирането на капацитета на
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преносими вторични (презаредими) батерии и
автомобилни батерии и акумулатори съгласно
Директива 2006/66/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (ОВ, L 313/3 от 30 ноември
2010 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕС)
1103/2010“.
Чл. 11. (1) Обозначениетo за маркиране
на разделното събиране е посочено в приложение № 1.
(2) Обозначението трябва да покрива минимум 3 на сто от площта на най-голямата
страна на батерията, акумулатора или пакета
батерии, но не повече от 5 x 5 см. За цилиндричните батерии и акумулатори обозначението трябва да покрива минимум 1,5 на сто
от повърхността на батерията и акумулатора
и трябва да има максимален размер 5 x 5 см.
(3) В случай че размерът на батерията,
акумулатора или пакета батерии е такъв, че
обозначението следва да бъде по-малко от
0,5 x 0,5 см, батерията или акумулаторът не
е необходимо да бъдат маркирани, но обозначение с минимални размери 1 x 1 см трябва
да бъде отпечатано на опаковката.
Чл. 12. (1) Обозначение за съдържание на
тежки метали се поставя само на батерии,
акумулатори и батерии тип копче, съдържащи
над 0,0005 тегловни % живак, над 0,002 тегловни % кадмий и над 0,004 тегловни % олово.
(2) Обозначението, указващо съдържанието
на тежки метали, трябва да съдържа химическия символ на съответния метал – живак
(Hg), кадмий (Cd) или олово (Pb).
(3) Обозначението по ал. 2 трябва да бъде
отпечатано под обозначението по чл. 11, ал. 1
и да покрива площ най-малко една четвърт
от площта по чл. 11, ал. 2 или 3.
Чл. 13. Обозначенията по чл. 10, чл. 11,
ал. 1 и чл. 12, ал. 2 трябва да са видими,
четливи и незаличими.
Чл. 14. Маркирането с етикет на капацитета на вторични (презаредими) портативни
и автомобилни батерии и акумулатори се
извършва съгласно изискванията на чл. 4 от
Регламент (ЕС) 1103/2010.
Чл. 15. Когато батериите и акумулаторите
пристигат на територията на Република България от друга държава – членка на Европейския
съюз (ЕС), и/или се внасят вече маркирани с
обозначенията по този раздел, лицата, които
ги пускат на пазара, се освобождават от задължението да ги маркират повторно.
Г л а в а

т р е т а

З А Д Ъ Л Ж Е Н И Я Н А Л И Ц АТА , КОИ Т О
ПУСК АТ НА ПАЗАРА БАТЕРИИ И АКУМУЛАТОРИ
Раздел І
Общи разпоредби
Чл. 16. Лицата, които пускат на пазара
батерии и акумулатори, отговарят за:
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1. разделното събиране на НУБА;
2. рециклирането и оползотворяването на
разделно събраните НУБА по т. 1;
3. екологосъобразното обезвреждане на
НУБА и отпадъците от тях, които не могат
да бъдат рециклирани и/или оползотворени.
Чл. 17. (1) Лицата, които пускат на пазара
ПБА, са длъжни да осигурят събирането на
количеството портативни НУБА, отговарящо
на коефициент на събираемост, не по-малък
от 45 на сто от количеството пуснати на
пазара ПБА, като от последното количество
се изключват ПБА, които са били пуснати
на пазара, но са изнесени или изпратени от
територията на Република България, преди
да са придобити от краен потребител.
(2) Събирането на количествата портативни НУБА по ал. 1 се извършва поетапно
съгласно сроковете по § 3 от преходните и
заключителните разпоредби, като коефициентът на събираемост се изчислява съгласно
приложение № 2.
(3) Лицата, които пускат на пазара автомобилни батерии и акумулатори, са длъжни да
осигурят събирането на количеството автомобилни НУБА, отговарящо на коефициент
на събираемост, не по-малък от 100 на сто от
количеството пуснати на пазара автомобилни
батерии и акумулатори, като коефициентът
на събираемост се изчислява съгласно приложение № 3.
(4) Негодните за употреба автомобилни
батерии и акумулатори, образувани в резултат
на разкомплектоването на излезлите от употреба моторни превозни средства (ИУМПС):
1. се предават за рециклиране на лица,
притежаващи разрешение по чл. 67 от Закона
за управление на отпадъците (ЗУО) или комплексно разрешително, издадено по реда на
глава седма, раздел II от Закона за опазване
на околната среда (ЗООС), и
2. се считат за изпълнение на целите по
наредбата по чл. 13, ал. 1 ЗУО за излезлите
от употреба моторни превозни средства при
тяхното рециклиране и/или оползотворяване.
(5) Лицата, които пускат на пазара индустриални батерии и акумулатори, са длъжни
да осиг у рят събирането на количеството
индустриални НУБА независимо от химичния им състав и произход, отговарящо на
коефициент на събираемост, не по-малък от
25 на сто от количеството пуснати на пазара
индустриални батерии и акумулатори, като
коефициентът на събираемост се изчислява
съгласно приложение № 3.
(6) Количеството портативни НУБА (в
тонове), което всяко лице, което пуска на
пазара ПБА, е длъжно да събере през текущата година съгласно § 3 от преходните и
заключителните разпоредби и приложение
№ 2, трябва:
1. да е равно на частта от количеството,
отговарящо на съответния коефициент на
събираемост, за което са отговорни всич-
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ки лица, които пускат на пазара батерии и
акумулатори, съгласно § 3 от преходните и
заключителните разпоредби, и
2. да съответства на пазарния му дял в
Република България през същата година.
(7) Количеството автомобилни НУБА (в
тонове), което всяко лице, което пуска на
пазара автомобилни батерии и акумулатори,
е длъжно да събере, е равно на частта от количеството, отговарящо на коефициента на
събираемост по ал. 3, за което са отговорни
всички лица, които пускат на пазара автомобилни батерии и акумулатори, съответстващо
на пазарния му дял в Република България
през същата година.
(8) Количеството индустриални НУБА (в
тонове), което всяко лице, което пуска на
пазара индустриални батерии и акумулатори, е длъжно да събере, е равно на частта от
количеството, отговарящо на коефициента на
събираемост по ал. 5, за което са отговорни
всички лица, които пускат на пазара индустриални батерии и акумулатори, съответстващо
на пазарния му дял в Република България
през същата година.
(9) Събирането на автомобилни и индустриални НУБА може да се извършва и от лица,
притежаващи разрешение или регистрационен
документ по чл. 28, които нямат сключен
договор с организация по оползотворяване
на НУБА, и/или лица по чл. 25, ал. 1.
Чл. 18. (1) Всички НУБА, събрани в съответствие с чл. 17, както и отделените в
резултат на предварително третиране на излязло от употреба електрическо и електронно
оборудване (ИУЕЕО) и на разкомплектоване
на ИУМПС, се предават за предварително третиране, рециклиране и/или оползотворяване.
(2) Лицата, които пускат на пазара батерии
и акумулатори, включително вградени в уреди
и в моторни превозни средства, предприемат
мерки за постигане на следните цели:
1. рециклиране на не по-малко от 65 на
сто от теглото на материалите, съдържащи се
в оловно-киселите батерии и акумулатори, и
възможно най-висока степен на рециклиране
на оловото, което се съдържа в тях, като същевременно се избягват прекомерните разходи;
2. рециклиране на не по-малко от 75 на сто
от теглото на материалите, съдържащи се в
никел-кадмиевите батерии и акумулатори, и
възможно най-висока степен на рециклиране
на кадмия, който се съдържа в тях, като същевременно се избягват прекомерните разходи;
3. рециклиране на 50 на сто от теглото на
другите НУБА.
(3) Целите по ал. 2 се постигат ежегодно
в срок до 31 декември на съответната календарна година. В случаите по чл. 20 целите по
ал. 2 се считат за постигнати, когато НУБА
са приети за рециклиране в срок до 31 март
на годината, следваща отчетната година.
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(4) Негодните за употреба батерии и акумулатори по ал. 1, предадени за обезвреждане, не
се отчитат за изпълнение на целите по ал. 2.
Чл. 19. Лицата, които пускат на пазара
батерии и акумулатори, изпълняват задълженията си за постигане на целите по чл. 17
и 18 индивидуално или чрез колективни
системи, представлявани от организация по
оползотворяване.
Чл. 20. Изпращането на НУБА от територията на страната към територията на друга
държава – членка на ЕС, и/или изнасянето им
извън територията на ЕС с цел рециклиране
се считат за изпълнение на задълженията и
на целите по рециклиране само ако:
1. превозът е извършен при спазване изискванията на Регламент (ЕО) № 1013/2006 на
Европейския парламент и на Съвета от 14 юни
2006 г. относно превози на отпадъци (ОВ, L
190/1 от 12 юли 2006 г.), наричан по-нататък
„Регламент 1013/2006“, и
2. е налице доказателство, че операцията
по рециклиране е извършена при условия,
равностойни на изискванията на наредбата,
включително че инсталацията/съоръжението,
в което е извършено рециклирането, гарантира постигането на целите по чл. 18, ал. 2.
Раздел ІІ
Изпълнение на задълженията чрез колективни системи
Чл. 21. (1) Лицата, които пускат на пазара
батерии и акумулатори, могат да изпълняват
задълженията си за постигане на целите по
чл. 17 и 18 чрез колективна система по смисъла
на чл. 14, ал. 2, т. 2 ЗУО след сключване на
договор с организация по оползотворяване на
НУБА, притежаваща разрешение, издадено по
реда на глава пета, раздел III от ЗУО.
(2) Лицата, които пускат на пазара батерии
и акумулатори, вградени в моторни превозни
средства, изпълняват задълженията си за постигане на целите по чл. 18 за рециклиране
на автомобилни НУБА, образувани в резултат на разкомплектоването на ИУМПС, чрез
колективна система за ИУМПС.
Чл. 22. (1) Организацията по оползотворяване на НУБА изготвя програмата по чл. 53,
ал. 1 ЗУО, която включва:
1. п ред вари т елен фи на нсов разче т на
избраната система за изпълнение на целите за събиране и рециклиране на НУБА и
доказателства за финансово обезпечаване на
първоначалните инвестиционни и експлоатационни разходи;
2. план, посочващ сроковете за сключване
на договори за разделно събиране на портативни и/или автомобилни НУБА и минималния
брой жители, които ще бъдат обслужвани от
системи за организирано разделно събиране
на портативни и/или автомобилни НУБА, по
години в съответствие с целите по чл. 17 и
за ПБА в сроковете по § 3 от преходните и
заключителните разпоредби;
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3. план, посочващ срокове за сключване на
договори с крайни потребители на индустриални батерии и акумулатори, в съответствие
с целите по чл. 17;
4. мерки за привличане на лицата, които
пускат на пазара батерии и акумулатори, в
предлаганите от организациите по оползотворяване колективни системи за събиране
и рециклиране на НУБА;
5. мерки за изпълнение на целите по чл. 17
и 18 в сроковете по § 3 от преходните и заключителните разпоредби;
6. план за увеличаване на количеството
разделно събрани и рециклирани батерии и
акумулатори, включващ мерки за оптимизиране на дейностите по събирането, съхраняването, транспортирането и предварителното
им третиране, както и предаването им за
рециклиране;
7. мерки, които ще бъдат взети в случай
на временно прекъсване на събирането или
намаляване на количеството на събраните
НУБА и тяхното последващо рециклиране
и/или оползотворяване;
8. план за информиране и привличане на
потребителите за прилагането на разделно
събиране на НУБА, включващ провеждане
на информационни кампании, разработване
на образователни програми, насочени към
учебните заведения, и други дейности;
9. мерки за събиране на портативни НУБА
от домакинствата, административните, социалните и обществените сгради, търговските
обекти и обектите за отдих, забавления и туризъм и план, посочващ сроковете за обхващане
на жителите, които ще бъдат обслужвани от
системи за организирано разделно събиране
на НУБА, по години в съответствие с целите
по чл. 17 в сроковете по § 3 от преходните и
заключителните разпоредби;
10. мерки за компенсиране на евентуални
негативни влияния върху пазарната цена на
рециклираните материали;
11. мерки за намаляване съдържанието
на тежки метали, вложени в производството
на батерии и акумулатори, разработени от
производителите.
(2) Средствата по ал. 1, т. 8 не може да
са по-малко от 3 на сто от средствата, постъпващи от участващите в организацията
по оползотворяване лица, които пускат на
пазара батерии и акумулатори.
Чл. 23. (1) Програмата по чл. 22 се утвър
ждава по реда на глава шеста.
(2) При разработването, допълването и
актуализирането на програмите по чл. 22
могат да се привличат и представители на
браншови организации.
Чл. 24. (1) За изпълнение на задълженията си за събиране и рециклиране на НУБА
организацията по оползотворяване сключва
договори с лицата по чл. 28 и с кметове на
общини.
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(2) С договорите по ал. 1 се гарантира
събирането и/или рециклирането на количествата НУБА в съответствие с полученото
разрешение по реда на глава пета, раздел III
ЗУО и изпълнението на целите по чл. 17 и
18 съгласно сроковете по § 3 от преходните
и заключителните разпоредби.
(3) Организацията по оползотворяване
договаря с български и/или чуждестранни
лица събирането и рециклирането на НУБА,
попадащи в нейната система, както и оползотворяването и обезвреждането на отпадъците
от батерии и акумулатори, които не могат да
бъдат рециклирани.
(4) Организацията по оползотворяване
организира видовете НУБА да се предават на
инсталации/съоръжения за рециклиране и/или
оползотворяване на територията на Република
България или за извършване на дейностите
извън страната при спазване изискванията на
Регламент (ЕО) № 1013/2006.
(5) Организацията по оползотворяване
може да извършва самостоятелно дейностите
по разделно събиране, рециклиране и оползотворяване на НУБА при наличие на документ
по чл. 35 ЗУО.
Раздел ІІІ
Индивидуално изпълнение на задълженията
Чл. 25. (1) Лицата, които пускат на пазара
батерии и акумулатори, могат да изпълняват
задълженията си за постигане на целите по
чл. 17 и 18 индивидуално след издаване на
разрешение по реда на глава пета, раздел
III ЗУО.
(2) Лицата по ал. 1 осигуряват за своя
сметка:
1. разделното събиране, съхраняването,
предварителното третиране, транспортирането, оползотворяването, в т.ч. рециклирането
и/или обезвреждането на НУБА, както и
постигане на целите по чл. 17 и 18;
2. обратното приемане на мястото на продажбата или на друго подходящо място на
НУБА, образувани в резултат на употребата
на пуснатите от тях на пазара продукти.
(3) Лицата по ал. 1 извършват дейностите
по ал. 2 при наличие на:
1. разрешение за извършване на дейности
с отпадъци, издадени по реда на глава пета,
раздел I ЗУО, или
2. комплексно разрешително, издадено по
реда на глава седма, раздел II от ЗООС, или
3. сключен договор с други юридически
лица или еднолични търговци, притежаващи
документите по т. 1 или 2.
(4) Лицата по ал. 1 организират видовете
НУБА да се предават на инсталации/съоръжения за рециклиране и/или оползотворяване
на територията на Република България или
за извършване на дейностите извън страната
при спазване изискванията на Регламент (ЕО)
№ 1013/2006.
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Чл. 26. (1) Лицата, които пускат на пазара
батерии и акумулатори и изпълняват задълженията си индивидуално, изготвят програмата
по чл. 53, ал. 1 ЗУО, която включва:
1. мерки за намаляване съдържанието на
тежки метали, вложени в производството
на батерии и акумулатори, разработени от
производителите;
2. п ред вари т елен фи на нсов разче т на
избраната система за изпълнение на целите за събиране и рециклиране на НУБА и
доказателства за финансово обезпечаване на
първоначалните инвестиционни и експлоатационни разходи;
3. мерки за изпълнение на целите по чл. 17
и 18 в сроковете по § 3 от преходните и заключителните разпоредби;
4. план за увеличаване на количеството
разделно събрани и рециклирани батерии и
акумулатори, включващ мерки за оптимизиране на събирането, съхраняването, транспортирането и предварителното третиране на
НУБА, както и на предаването на образуваните
отпадъци за рециклиране и оползотворяване;
5. план, посочващ сроковете за сключване
на договори за разделно събиране на портативни и/или автомобилни НУБА и минималния
брой жители, които ще бъдат обслужвани от
системи за организирано разделно събиране
на портативни и/или автомобилни НУБА, по
години в съответствие с целите по чл. 17, и
за ПБА – в сроковете по § 3 от преходните
и заключителните разпоредби;
6. план, посочващ срокове за сключване на
договори с крайни потребители на индустриални батерии и акумулатори, в съответствие
с целите по чл. 17;
7. мерки за събиране на портативни НУБА
от домакинствата, административните, социалните и обществените сгради, търговските
обекти и обектите за отдих, забавления и туризъм и план, посочващ сроковете за обхващане
на жителите, които ще бъдат обслужвани от
системи за организирано разделно събиране
на НУБА, по години в съответствие с целите
по чл. 17 и в сроковете по § 3 от преходните
и заключителните разпоредби;
8. план за информиране и привличане на
потребителите за прилагането на разделно
събиране на НУБА, включващ провеждане
на информационни кампании;
9. мерки, които ще бъдат взети в случай
на временно прекъсване на събирането или
намаляване на количеството на събраните
НУБА и тяхното последващо рециклиране
и/или оползотворяване;
10. мерки за компенсиране на евентуални
негативни влияния върху пазарната цена на
рециклираните материали.
(2) Програмата по aл. 1 се утвърждава по
реда на глава шеста.
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Г л а в а

ч е т в ъ р т а

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КМЕТА НА ОБЩИНАТА
Чл. 27. (1) Кметът на общината:
1. организира дейностите по разделно събиране на портативни и автомобилни НУБА
и/или оказва съдействие на организациите
за оползотворяване на НУБА, в т.ч. определя местата за разполагане на необходимите
елементи на системите за разделно събиране
и местата за предаване на портативни и автомобилни НУБА;
2. организира изпълнението на задълженията си за участие в системите за разделно
събиране на портативни и автомобилни НУБА
по чл. 19, ал. 3, т. 7 ЗУО, като сключва договори със:
а) организации по оползотворяване на
НУБА, притежаващи разрешение, издадено по
реда на глава пета, раздел III от ЗУО, и/или
б) други лица, притежаващи разрешение
или регистрационен документ, издаден по реда
на глава пета, раздели I и II от ЗУО, за извършване на дейности по събиране, транспортиране,
рециклиране и/или оползотворяване на НУБА
на територията на съответната община и/или
комплексно разрешително, издадено по реда
на глава седма, раздел II от ЗООС.
(2) Кметовете на общини с районно деление могат да сключват договори с лицата по
ал. 1, т. 2 за всеки район поотделно.
(3) С договорите по ал. 1, т. 2 се определят
най-малко:
1. изискванията към системата за разделно събиране на портативни и автомобилни
НУБА от домакинствата, в т.ч. обслужвано
население, брой и разположение на съдовете
и площадките за разделно събиране на отпадъците, честота на обслужване;
2. задълженията за контрол по спазване на
изискванията за разделно събиране на портативни и автомобилни НУБА на територията
на съответната община;
3. задълженията и начинът за предоставяне
на информация на гражданите на съответната
община по прилагане на системата за разделно
събиране на портативни и автомобилни НУБА,
провеждане на образователни и информационни кампании и работа с обществеността;
4. задължение за предоставяне в определен
срок най-малко веднъж годишно на информация за разделно събраните портативни и автомобилни НУБА на територията на общината.
Г л а в а

п е т а

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СЪБИРАНЕТО, СЪХРАНЯВАНЕTO, ТРАНСПОРТИРАНЕТО, РЕЦИКЛИРАНЕТО, ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕТО
И ОБЕЗВРЕЖДАНЕТО НА НЕГОДНИ ЗА
УПОТРЕБА БАТЕРИИ И АКУМУЛАТОРИ
Чл. 28. (1) Лицата, извършващи дейности
по третиране на НУБА, трябва да притежават:
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1. разрешение, издадено по реда на глава
пета, раздел I от ЗУО, или
2. комплексно разрешително, издадено по
реда на глава седма, раздел II от ЗООС.
(2) Лицата, извършващи дейности по събиране и транспортиране на НУБА по смисъла
на § 1, т. 41 и 43 от допълнителните разпоредби
на ЗУО, включително в случаите по чл. 30,
ал. 1, т. 1, буква „а“, трябва да притежават
регистрационен документ, издаден по реда
на глава пета, раздел II от ЗУО.
(3) За дейностите по чл. 30, ал. 1, буква
„б“ за портативни НУБА, както и за дейностите по обратно приемане на територията
на търговски обекти на НУБА не се изисква
документ по чл. 35 ЗУО.
Чл. 29. (1) Операторите на инсталации и
съоръжения, в които се извършват дейности
по рец ик ли ра не, оползо т ворява не и/и ли
обезвреждане на НУБА, трябва да осигурят
прилагането на най-добрите налични техники по отношение на опазване на човешкото
здраве и на околната среда.
(2) Лицата по ал. 1 предприемат мерки
прилаганите технологии за рециклиране на
НУБА да постигат степен на рециклиране в
съответствие с чл. 18, ал. 2.
(3) В случай че прилаганата технология не
постига степента на рециклиране в съответствие с чл. 18, ал. 2, части, компоненти или
материали от НУБА, които могат да бъдат
рециклирани, се предават на други лица,
притежаващи разрешение по чл. 28, ал. 1, за
рециклирането им.
Чл. 30. (1) Организациите по оползотворяване на НУБА и лицата, които пускат на
пазара портативни и автомобилни батерии и
акумулатори и изпълняват задълженията си
индивидуално, създават системи за разделно
събиране и рециклиране на портативни и автомобилни НУБА, които трябва да осигуряват:
1. събиране от крайните потребители:
а) чрез специално оборудвани превозни
средства – от местата, в които се образуват
портативни и/или автомобилни НУБА, или
б) чрез поставяне на съдове за разделно
събиране, разположени на мястото на продажбата на портативни и на автомобилни батерии
и акумулатори или на друго достъпно място
в района, в който се образуват портативни и
автомобилни НУБА;
2. предаване на събраните по т. 1 портативни и/или автомобилни НУБА на площадки за съхраняване и/или за предварително
третиране, на съоръжения за рециклиране,
оползотворяване и/или обезвреждане.
(2) Събирането на портативни и автомобилни НУБА се извършва без заплащане от
страна на крайния им потребител на местата
по ал. 1.
Чл. 31. (1) При определянето на броя и
разположението на местата за поставяне на
съдовете за събиране на портативни НУБА
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се отчита броят на жителите в общината,
като се осигурява най-малко едно място за
поставяне на съдове – на 1000 жители.
(2) При определянето на броя и разположението на местата за поставяне на съдовете
за събиране на автомобилни НУБА се отчита
броят на жителите в общината, като се осигурява най-малко едно място за поставяне на
съдове – на 5000 жители.
Чл. 32. Местата за разполагане на съдовете
за събиране на портативни и/или автомобилни НУБА по чл. 31 включват и местата за
продажба на батерии и акумулатори.
Чл. 33. Лицата, които пускат на пазара
батерии и акумулатори, могат да установят
депозитни системи за батериите и акумулаторите, пуснати от тях на пазара в Република
България.
Чл. 34. Въвеждането на системи за разделно
събиране на НУБА не трябва да възпрепятства функционирането на съществуващите
системи за събиране на битови отпадъци и
за разделно събиране на други масово разпространени отпадъци.
Чл. 35. (1) Лицата, които извършват продажба на портативни и/или автомобилни батерии
и акумулатори на крайните потребители, са
задължени:
1. да приемат без заплащане от страна
на крайните потребители портативни и/или
автомобилни НУБА от същия вид, който
продават, през цялата продължителност на
работното време на обекта;
2. да поставят съдове за разделно събиране на портативни и/или автомобилни НУБА
на територията на обекта, където извършват
продажбата;
3. да поставят на видно място в търговските
обекти табели, съдържащи информация за
възможностите и начина за обратно приемане в търговския обект на НУБА, другите
налични места за предаване на НУБА, както
и за значението на обозначенията по чл. 10,
чл. 11, ал. 1 и чл. 12, ал. 2; при продажба на
автомобилни батерии и акумулатори табелите
трябва да съдържат и информация, че НУБА
се събират задължително с електролит.
(2) Дейностите по ал. 1, т. 1 и 2 се извършват въз основа на сключен договор с организация по оползотворяване на НУБА или с
лица, които пускат на пазара портативни и/
или автомобилни батерии и акумулатори и
изпълняват задълженията си индивидуално,
и/или с лица по чл. 28.
(3) С договорите по ал. 2 се гарантира, че
портативни и/или автомобилни НУБА ще
бъдат предадени за рециклиране на лица по
чл. 28, ал. 1.
Чл. 36. Осиг у ряването на съдовете за
разделно събиране по чл. 35, ал. 1, т. 2 и
предаването на събраните количества портативни и/или автомобилни НУБА на лица по
чл. 28 е безплатно за лицата, които извършват
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продажба на портативни и/или автомобилни
батерии и акумулатори на крайните потребители, и се финансира от организациите по
оползотворяване на НУБА и от лицата, които
пускат на пазара батерии и акумулатори и
изпълняват задълженията си индивидуално.
Чл. 37. Крайните потребители могат да
върнат пор тат и вн и Н У БА на т ери т ори я
на търговски обект, в който се предлагат
портативни батерии и акумулатори, без да
закупуват нови.
Чл. 38. В случай че в съответното населено
място не е организирана система за събиране
чрез специално оборудвани превозни средства
от местата, в които се образуват негодни за
употреба портативни и/или автомобилни батерии и акумулатори, крайните потребители са
длъжни да ги предават в местата за събиране
по чл. 30, ал. 1, т. 1, буква „б“.
Чл. 39. В изпълнение на задълженията
си по чл. 30, ал. 1, т. 2 организациите по
оползотворяване на НУБА и лицата, които
пускат на пазара портативни и/или автомобилни батерии и акумулатори и изпълняват
задълженията си индивидуално, са длъжни да
осигурят събирането на НУБА от лицата по
чл. 35, ал. 1 и предаването им за предварително
третиране, рециклиране, оползотворяване и/
или обезвреждане.
Чл. 40. (1) Негодните за употреба индустриални батерии и акумулатори се събират
разделно на мястото на тяхното образуване.
(2) Притежателите на индустриални НУБА
са длъжни да организират предварителното им
съхраняване по смисъла на § 1, т. 27 от допълнителните разпоредби на ЗУО и да уведомят
лицето, което пуска на пазара индустриални
батерии и акумулатори, за наличните количества индустриални НУБА с цел изпълнение
на задълженията му по чл. 17, ал. 5.
(3) Събирането на индустриални НУБА се
извършва без заплащане от страна на крайния
им потребител, освен ако не е договорен с
него друг начин на покриване на разходите
за събирането и рециклирането.
Чл. 41. Забранява се изхвърлянето на НУБА
в съдове за битови отпадъци.
Чл. 42. (1) Транспортирането на НУБА и
на отпадъци от батерии и акумулатори, включително с превозните средства за събиране
по чл. 30, ал. 1, т. 1, буква „а“, се извършва
съгласно наредбата по чл. 43, ал. 1 ЗУО.
(2) Транспортирането на НУБА, съдържащи
опасни вещества, и отпадъци от батерии и
акумулатори, съдържащи опасни вещества, се
извършва съгласно изискванията на Наредба
№ 40 от 2004 г. за условията и реда за извършване на автомобилен превоз на опасни товари
(обн., ДВ, бр. 15 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 12
и 67 от 2007 г., бр. 16 и 18 от 2010 г. и бр. 100
от 2011 г.) или на Наредба № 46 от 2001 г. за
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железопътен превоз на опасни товари (обн.,
ДВ, бр. 107 от 2001 г.; изм. и доп., бр. 99 от
2006 г., бр. 69 от 2007 г., бр. 44 от 2009 г. и
бр. 46 от 2011 г.), както и на международните
правни актове за превоз на опасни товари, ратифицирани от Република България със закон.
Чл. 43. (1) Площадките за съхраняване
се проектират, оборудват и експлоатират съгласно приложение № 4 и изискванията към
площадките, съоръженията и инсталациите
за съхраняване на отпадъци на наредбата по
чл. 43, ал. 1 ЗУО.
(2) Забранява се предварителното съхраняване и съхраняване на НУБА в открити
складове без навес.
Чл. 44. (1) Площадките за съхраняване на
НУБА, превозните средства за събиране по
чл. 30, ал. 1, т. 1, буква „а“ и местата за поставяне на съдовете за събиране на портативни
и/или автомобилни НУБА се обозначават
с табели „Събирателен пункт за негодни за
употреба батерии и акумулатори“.
(2) Алинея 1 не се прилага за местата за
поставяне на съдовете за събиране на портативни и/или автомобилни НУБА в административните, социалните и обществените
сгради, търговските обекти и обектите за
отдих, забавления и туризъм.
(3) Площадките за съхраняване на автомобилни НУБА, превозните средства за събиране
по чл. 30, ал. 1, т. 1, буква „а“ и местата за
поставяне на съдовете за събиране на автомобилни НУБА се обозначават с допълнителни
табели „Акумулаторите се събират задължително с електролит“.
Чл. 45. Събирането и съхраняването на
портативни и/или автомобилни НУБА се извършват в затворени специализирани съдове,
отговарящи на следните изисквания:
1. да бъдат устойчиви спрямо веществата,
съдържащи се в батериите и акумулаторите,
и материалът, от който са изработени, да не
взаимодейства с тях;
2. да осигуряват вентилация на въздух;
3. да бъдат обозначени с надпис „Негодни
за употреба батерии и акумулатори“.
Чл. 46. (1) В съоръженията за третиране
се приемат НУБА, доставени от площадки
за съхраняване, места за събиране по чл. 30,
ал. 1, т. 1 или от притежателите им, в т. ч.
крайните им потребители.
(2) Съоръженията за третиране на НУБА
се проектират, изграждат и експлоатират и
при спазване на минималните технически
изисквания по приложение № 4, като:
1. се вземат мерки за ограничаване до минимум на ръчните операции и предотвратяване
на всяко неблагоприятно въздействие върху
човешкото здраве и околната среда;
2. се предприемат мерки за осигуряване
пригодността на получените материали за оползотворяване и преди всичко за рециклиране.
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(3) Операциите по отделяне на електролита
от автомобилни и индустриални НУБА се извършват след приемането им в съоръженията
за третиране.
(4) Операциите по отделяне на електролита
от индустриални НУБА могат да се извършват
на мястото на образуването им в съответствие
с приложение № 4.
(5) Нег од н и т е за у по т реба бат ери и и
акумулатори се подлагат на операции по
раздробяване и разделяне на подлежащи и
неподлежащи на рециклиране и/или оползотворяване отпадъци.
(6) Подлежащите на рециклиране и/или
оползотворяване отпадъци се предават на лица,
притежаващи разрешение съгласно чл. 28 за
рециклиране или оползотворяване на НУБА.
(7) Неподлежащите на рециклиране и/или
оползотворяване отпадъци се предават за обезвреждане на лица, притежаващи разрешение
съгласно чл. 28 за обезвреждане на НУБА.
Чл. 47. Забранява се нерегламентираното
изхвърляне и/или изливане на електролит
от НУБА.
Чл. 48. (1) Забранява се събирането и
съхраняването на автомобилни НУБА без
електролит, освен в случаите, когато те са
били повредени по независещи от лицето,
извършващо събирането, причини и не надвишават 5 на сто от общото количество събрани
батерии и акумулатори на една площадка за
съхраняване.
(2) Изискването по ал. 1 не се отнася за
случаите, когато батериите и акумулаторите са
постъпили на площадките за съхраняване от
внос или превоз на отпадъци към Република
България, извършени съгласно изискванията
на Регламент (ЕО) № 1013/2006.
Чл. 49. (1) Забранява се депонирането и/
или изгарянето на автомобилни и индустриални НУБА, както и на части или материали
от тях, които могат да бъдат рециклирани и/
или оползотворени по друг начин.
(2) Забранява се депонирането и/или изгарянето на портативни НУБА, съдържащи
живак, кадмий или олово.
Чл. 50. (1) Неподлежащите на рециклиране
и/или оползотворяване отпадъци, образувани
при предварително третиране и рециклирането
на НУБА, се обезвреждат съгласно изискванията на ЗУО и на подзаконовите нормативни
актове по прилагането му.
(2) Отпадъците, съдържащи опасни вещества, образувани при предварително третиране, рециклиране и/или оползотворяване на
НУБА, се поставят в специализирани съдове
при депонирането им и/или се подлагат на
допълнителна обработка за ограничаване разтворимостта на съдържащите се в тях опасни
вещества в условията на депото.
(3) Съдовете по ал. 2 трябва да отговарят
на следните изисквания:
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1. да бъдат корозивно устойчиви спрямо
веществата, съдържащи се в отпадъците от
батерии и акумулатори, и материалът, от който са изработени, да не взаимодейства с тях;
2. да бъдат устойчиви на външни въздействия в условията на депото.
Г л а в а
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ПРОГРАМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА НЕГОДНИ ЗА УПОТРЕБА БАТЕРИИ И АКУМУЛАТОРИ
Чл. 51. В Националния план за управление на отпадъците по чл. 49, ал. 1 ЗУО се
предвиждат мерки за управление на НУБА.
Чл. 52. (1) В програмите за управление на
отпадъците по чл. 52, ал. 1 ЗУО се включва
раздел за управление на НУБА.
(2) Програмите за управление на отпадъците по чл. 52, ал. 1 ЗУО се актуализират в
съответствие с изискванията на наредбата
при промяна във фактическите условия и/или
нормативните изисквания, свързани с НУБА.
Чл. 53. (1) Лицата, които пускат на пазара
батерии и акумулатори и изпълняват задълженията си индивидуално, и организациите
по оползотворяване на НУБА разработват
програми по чл. 53, ал. 1 ЗУО.
(2) Програмите по чл. 53, ал. 1 ЗУО се
утвърждават от министъра на околната среда и водите или от оправомощено от него
длъжностно лице по реда на чл. 86 и 87 ЗУО.
(3) В случаите по чл. 53, ал. 2 ЗУО лицата
по ал. 1 представят пред компетентния орган
по ал. 2 актуализирана програма заедно със
заявление за изменение или допълнение на
разрешението по чл. 81, ал. 1 ЗУО, които се
разглеждат по реда на чл. 90, ал. 3 – 5 ЗУО.
(4) Програма по ал. 3 се утвърждава с
решението по чл. 90, ал. 4 ЗУО.
(5) Компетентният орган по ал. 2 отказва
да утвърди програмата по ал. 3 в случаите
по чл. 90, ал. 5 ЗУО.
Г л а в а
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УСЛОВИЯ И РЕД ЗА РЕГИСТРИРАНЕ НА
ЛИЦАТА, КОИТО ПУСК АТ НА ПАЗАРА
БАТЕРИИ И АКУМУЛАТОРИ
Чл. 54. (1) Всяко лице, което пуска на
пазара батерии и акумулатори, включително
вградени в уреди и в моторни превозни средства, е длъжно да поиска да бъде вписано в
публичния регистър по чл. 45, ал. 1, т. 2 ЗУО,
като заяви подлежащите на вписване данни.
(2) За вписване в регистъра по чл. 45, ал. 1,
т. 2 ЗУО лицата по ал. 1 в едномесечен срок
от започването на дейност, определена като
пускане на пазара на батерии и акумулатори
съгласно § 1, т. 25 от допълнителните разпоредби, подават по електронен път на интернет
страницата на Изпълнителната агенция по
околна среда (ИАОС) следната информация:
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1. наименование и единен идентификационен код (ЕИК);
2. търговски марки, които лицето използва
в страната (ако е приложимо);
3. адрес за кореспонденция, включващ
пощенски код, населено място, име и номер
на улица/булевард и интернет адрес;
4. лице за контакт, включително телефон,
факс и електронна поща;
5. вид на батериите и акумулаторите, които
пуска на пазара – портативни, автомобилни,
индустриални;
6. начин на изпълнение на задълженията – индивидуално или чрез колективна
система, включително наименованието на
организацията по оползотворяване, в която
членува.
Чл. 55. В срок до 10 дни от подаване на
информацията по чл. 54, ал. 2 изпълнителният
директор на ИАОС предоставя по подходящ
начин на заявителя регистрационен номер.
Чл. 56. (1) При пром яна на н якои от
данните, предоставени с информацията по
чл. 54, ал. 2, лицата, които пускат на пазара
батерии и акумулатори, са длъжни по електронен път да заявят настъпилите промени
в едномесечен срок.
(2) Когато лицата престанат да извършват
дейност, определена като пускане на пазара
на батерии и акумулатори съгласно § 1, т. 25
от допълнителните разпоредби, са длъжни в
едномесечен срок да поискат да бъдат заличени
от регистъра по чл. 45, ал. 1, т. 2 ЗУО, като
уведомят за това изпълнителния директор на
ИАОС по електронен път.
Г л а в а

о с м а

ИНФОРМАЦИЯ
Чл. 57. Лицата, извършващи дейности с
НУБА, водят отчетни книги и предоставят
информация и отчети съгласно изискванията
на наредбата по чл. 48, ал. 1 ЗУО.
Чл. 58. (1) Лицата, които изпълняват задълженията си индивидуално, организациите
по оползотворяване и лицата, заплащащи
продуктова такса в Предприятие за управление на дейностите за опазване на околната
среда (ПУДООС), предоставят информация
на изпълнителния директор на ИАОС в електронен формат съгласно приложение № 5 за
количествата батерии и акумулатори:
1. пуснати на пазара;
2. изнесени и/или изпратени от територията
на страната към територията на друга държава – членка на ЕС, от пуснатите на пазара.
(2) Информацията по ал. 1 от организациите
по оползотворяване се предоставя за всяко
лице – член на организацията.
(3) Производителите на уреди, в които се
вграждат ПБА, предоставят и информация за
количеството батерии и акумулатори, изне-
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сени или изпратени от тях от територията
на страната към територията на друга държава – членка на ЕС.
(4) Информацията по ал. 1 и 3 се подава
в информационна система, поддържана от
ИАОС.
(5) Изпълнителният директор на ПУДООС
предоставя на изпълнителния директор на
ИАОС списък на лицата, заплатили продуктова такса за батерии и акумулатори.
(6) Информацията по ал. 1, 3 и 5 се предоставя за текущата година за следните периоди:
1. 1 януари – 31 март;
2. 1 април – 30 юни;
3. 1 юли – 30 септември;
4. 1 октомври – 31 декември.
(7) Информацията по ал. 1, 3 и 5 се предоставя в 20-дневен срок от изтичането на
съответния период по ал. 6.
(8) В 10-дневен срок от получаване на
информацията по ал. 1 и 3 изпълнителният
директор на ИАОС:
1. обобщава количествата за съответния
период по ал. 6;
2. определя количествата на портативните
батерии и акумулатори, които са били пуснати на пазара и са изнесени или изпратени
от територията на страната към територията
на друга държава – членка на ЕС, преди да
са придобити от краен потребител, и
3. осигурява достъп до информацията по
подходящ начин.
(9) В срок до 31 януари изпълнителният
директор на ИАОС обобщава количествата
от периодите по ал. 6 за предходната година и осигурява достъп до информацията по
подходящ начин.
(10) В случай на необходимост от коригиране на информацията по ал. 1 обобщена
справка по приложение № 5 за цялата година
се подава в периода 1 – 20 февруари на годината, следваща отчетната година.
(11) В 10-дневен срок от получаване на
информаци ята по а л. 10 изпълнителни ят
директор на ИАОС отразява корекциите в
информацията по ал. 9 и осигурява достъп
по подходящ начин, като количествата са
окончателни и не подлежат на корекция.
Чл. 59. (1) Директорът на Агенция „Митници“ предоставя на изпълнителния директор
на ИАОС информация относно внесените и
изнесените от страната батерии и акумулатори.
(2) Изпълнителният директор на Националната агенция за приходите предоставя на
изпълнителния директор на ИАОС информация относно пристигналите на територията
на страната от друга държава – членка на ЕС,
и изпратените от територията на страната
към територията на друга държава – членка
на ЕС, батерии и акумулатори.
(3) Председателят на Националния статистически институт предоставя на изпълнителния директор на ИАОС информация относно
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пуснатите на пазара батерии и акумулатори
от производителите в страната.
(4) Информацията по ал. 1 – 3 се предоставя
в съответствие с Комбинираната номенклатура на стоките, приложена към Регламент
(ЕИО) № 2658/87 на Съвета от 23 юли 1987 г.
относно тарифната и статистическата номенклатура и Обща митническа тарифа (ОВ, L
256, 7.9.1987 г.).
(5) Информацията по ал. 1 – 3 се предоставя
периодично при поискване от изпълнителния
директор на ИАОС на основание сключено
споразумение.
(6) Видът на информацията по ал. 1 – 3,
начинът и сроковете за предоставянето є се
уреждат със споразумението по ал. 5.
Чл. 60. Ежегодно до 1 март всяка организация по оползотворяване предоставя на министъра на околната среда и водите на технически
носител списък на лицата, участващи в нея,
които не са заплатили уговореното є възнаграждение и/или които не са є докладвали
количеството батерии и акумулатори, пуснато
от тях на пазара за предходната година, като
посочва и датата на прекратяване на договора
по чл. 21, ал. 1 с тези лица.
Чл. 61. Ежегодно до 31 март организациите
по оползотворяване и лицата, които пускат на
пазара батерии и акумулатори и изпълняват
задълженията си индивидуално, представят
на изпълнителния директор на ИАОС информация за предходната година за:
1. предприетите мерки за организиране на
събирането, съхраняването, рециклирането и/
или оползотворяването на събраните НУБА,
както и за обезвреждането на неподлежащите на рециклиране и/или оползотворяване
отпадъци, образувани при предварително
третиране на НУБА;
2. предприетите мерки за обхващане на
минималния брой жители, обслужвани от
системи за организирано разделно събиране
на портативни и/или автомобилни НУБА
съгласно изискванията на чл. 31;
3. мерките, които са били взети в случай на
временно прекъсване или намаляване степента
на събирането или последващото третиране;
4. мерките за намаляване съдържанието
на тежки метали, вложени в производството
на батерии и акумулатори;
5. предприетите действия за информиране
и насърчаване на потребителите в изпълнение
на изискванията на чл. 65.
Чл. 62. (1) Ежегодно до 31 март изпълнителният директор на ПУДООС представя на
изпълнителния директор на ИАОС информация за предходната година за събраните
средства от продуктови такси по чл. 59 ЗУО
за пускане на пазара в Република България
на батерии и акумулатори.
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(2) Ежегодно до 31 март председателят
на Комисията за защита на потребителите
предоставя на изпълнителния директор на
ИАОС информация за предходната година
за осъществения контрол за съответствието
на пусканите на пазара батерии и акумулатори с изискванията на чл. 6 и 8, раздел II
на глава втора, изпълнение на задълженията
по чл. 35, ал. 1, т. 3 и предприетите мерки по
чл. 75, ал. 2.
Чл. 63. (1) Ежегодно до 30 ноември въз
основа на събраните данни по чл. 57 – 62
изпълнителният директор на ИАОС изготвя и
представя на министъра на околната среда и
водите доклад за предходната година относно
прилагането на разпоредбите на наредбата на
национално ниво.
(2) За изготвяне на доклада по ал. 1 изпълнителният директор на ИАОС може да
използва и данните от докладите с фактически
констатации, изготвени по реда на глава девета.
Чл. 64. Изпълнителният директор на ИАОС
осигурява по подходящ начин достъп на обществеността до доклада по чл. 63, ал. 1.
Чл. 65. (1) Лицата, които пускат на пазара
батерии и акумулатори, осигуряват на потребителите достъпна информация относно:
1. съдържанието на опасни вещества в
батериите и акумулаторите;
2. значението на маркировките върху батериите и акумулаторите, пуснати на пазара;
3. наличните схеми за събиране, предварително третиране, рецик лиране, оползотворяване и/или обезвреждане на НУБА, в
т.ч. за отделянето, оползотворяването и/или
обезвреждането на електролита;
4. ролята на крайните потребители в разделното събиране и в рециклирането на НУБА;
5. вредното въздействие върху човешкото
здраве и околната среда от неконтролираното
обезвреждане на НУБА;
6. вредното въздействие върху човешкото
здраве и околната среда на опасните вещества,
съдържащи се в батериите и акумулаторите.
(2) Лицата, които пускат на пазара батерии
и акумулатори, осигуряват на лицата, които
извършват дейности с НУБА, достъп до информация относно:
1. съдържанието на опасни вещества в
батериите и акумулаторите;
2. материалите и компонентите, от които са
съставени батериите и акумулаторите, както
и пригодността за рециклиране на НУБА с
цел осигуряване на необходимите данни за
постигане на целите по чл. 18;
3. разработването на нови и оптимизирането
на съществуващите методи за рециклиране
и/или оползотворяване на НУБА.
(3) Информацията по ал. 2 се предоставя
в 3-месечен срок от пускането на батериите и акумулаторите на пазара в Република
България.
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РЕД ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЧЛ. 59 ЗУО
Чл. 66. (1) Организацията по оползотворяване на НУБА и лицата, които пускат на
пазара батерии и акумулатори и изпълняват
задълженията си индивидуално, до 31 март
на текущата година доказват изпълнението
на задълженията и постигане на целите по
чл. 17 и 18, като представят на министъра
на околната среда и водите отчет по образец
съгласно приложение № 6 и доклад с фактически констатации за предходната година.
Докладът се представя и при липса на пуснати
на пазара количества батерии и акумулатори.
(2) Докладът с фактически констатации
по ал. 1 се изготвя от регистриран одитор по
смисъла на Закона за независимия финансов
одит след извършени договорени процедури
в съответствие с разпоредбите на Международните одиторски стандарти и действащото
законодателство.
(3) Отчетът по ал. 1 се заверява от регистрирания одитор по ал. 2 въз основа на
доклада с фактически констатации относно
договорените процедури за проверка на изпълнението на задълженията и на целите по
чл. 17 и 18.
(4) За изготвянето на доклада по ал. 1
регистрираният одитор проверява най-малко
следните документи:
1. на лицата, които изпълняват задълженията си индивидуално:
а) първичните счетоводни документи, удостоверяващи количеството пуснати на пазара
батерии и акумулатори, както и съответствието им с вътрешнофирмената спецификация
и месечната справка-декларация по наредбата
по чл. 59, ал. 1 ЗУО;
б) първични счетоводни документи, удостоверяващи количеството разделно събрани
и предадени за рециклиране НУБА на/от
лицата по чл. 28;
в) дневниците за продажбите и декларациите по Закона за данък върху добавената
стойност и главната книга по Закона за счетоводството (ЗС) – за периода на проверката,
като се правят сравнения между фактическите
констатации, установени по технологични
норми и по счетоводни операции;
г) документи, удостоверяващи износа на
събраните през предходната календарна година
НУБА и/или изпращането им от територията
на страната към територията на друга държава – членка на ЕС:
аа) писмен договор за извършване на
операция по окончателно оползотворяване,
в т.ч. рециклиране, с лице, което притежава
разрешение по националното си законодателство за извършване на съответната операция;
бб) подписани и подпечатани документи
по приложения IА и IБ или по приложение
VII от Регламент (ЕО) № 1013/2006 – за всеки
конкретен превоз;
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вв) писмено потвърждение за получаване
на НУБА;
гг) сертификат от съответното съоръжение, че е завършена окончателната операция
по оползотворяване, в т.ч. рециклиране, или
друг документ, доказващ изпълнението на
чл. 18, ал. 2;
дд) при износ на НУБА за трети страни – копие на разрешение или друг документ по националното законодателство на
съответната страна, съгласно който лицето,
получател на отпадъците, има право да извършва оползотворяване на отпадъци, в т.ч.
рециклиране, съответстващо на нормите за
опазване на околната среда и на човешкото
здраве;
д) счетоводните регистри по чл. 9, ал. 1 от
ЗС, послужили за изготвяне на оборотната
ведомост и годишната данъчна декларация;
е) информацията по чл. 58, ал. 1;
ж) отчет за изпълнение на целите по чл. 17
и 18 съгласно сроковете по § 3 от преходните
и заключителните разпоредби за предходната
година, изготвен от лицата, които изпълняват
задълженията си индивидуално, по образец
съгласно приложение № 6;
2. на организацията по оползотворяване:
а) п ърви чни те счетоводни док у мен т и,
удостоверяващи количеството пуснати на
пазара батерии и акумулатори от членовете
на организацията, за което е платено възнаграждение към нея, както и съответствието
им с вътрешнофирмената спецификация и месечната справка-декларация по договорите им;
б) първичните счетоводни документи, издадени на организацията по оползотворяване
на НУБА, удостоверяващи количеството разделно събрани и предадени за рециклиране
НУБА на/от лицата по чл. 28;
в) дневниците за продажбите и декларациите по ЗДДС, и главната книга по ЗС – за
периода на проверката, като се правят сравнени я меж д у фак тическ ите констатации,
установени по технологични норми и по
счетоводни операции;
г) док у мен т и, у дос т оверя ва щ и износа
на събраните през предходната календарна
година НУБА и/или изпращането им от територията на страната към територията на
друга държава – членка на ЕС:
аа) писмен договор за извършване на
операция по окончателно оползотворяване,
в т.ч. рециклиране, с лице, което притежава
разрешение по националното си законодателство за извършване на съответната операция;
бб) подписани и подпечатани документи
по приложения IА и IБ или по приложение
VII от Регламент (ЕО) № 1013/2006 за всеки
конкретен превоз;
вв) писмено потвърждение за получаване
на НУБА;
гг) сертификат от съответното съоръжение, че е завършена окончателната операция
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по оползотворяване, в т.ч. рециклиране, или
друг документ, доказващ изпълнението на
чл. 18, ал. 2;
дд) при износ на НУБА за трети страни – копие на разрешение или друг документ по националното законодателство на съответната
страна, съгласно който лицето – получател на
отпадъците, има право да извършва оползотворяване на отпадъци, в т.ч. рециклиране,
съответстващо на нормите за опазване на
околната среда и на човешкото здраве;
д) договорите по чл. 21, ал. 1, сключени
между организацията по оползотворяване и
нейните членове за изпълнение на целите по
чл. 17 и 18;
е) договорите, сключени между организацията по оползотворяване и лица по чл. 28,
извършили дейностите по събиране и рециклиране на НУБА за изпълнение на целите по
чл. 17 и 18;
ж) договорите, сключени между организацията по оползотворяване и общини за
създаване на система за разделно събиране
на портативни и/или автомобилни НУБА;
з) информацията по чл. 58, ал. 1;
и) отчет за изпълнението на целите по
чл. 17 и 18 съгласно сроковете по § 3 от
преходните и заключителните разпоредби за
предходната година, изготвен от организацията по оползотворяване по образец съгласно
приложение № 6.
(5) За изготвянето на доклада по ал. 1 регистрираният одитор използва информацията
по чл. 58, ал. 11, публикувана на интернет
страницата на ИАОС.
(6) Докладът по ал. 1, изготвен за лицата,
които изпълняват задълженията си индивидуално, съдържа най-малко информация и
констатации за:
1. количествата пуснати на пазара портативни, автомобилни и/или индустриални
батерии и акумулатори за предходната година;
2. размера на начислената продуктова такса
за предходната година, от която съответното лице, което изпълнява задълженията си
индивидуално, се освобождава при доказано
изпълнение на целите по чл. 17 и 18;
3. размера на продуктовата такса за количествата пуснати на пазара от различните
видове портативни, автомобилни и/или индустриални батерии и акумулатори за предходната
година съгласно приложението за батерии и
акумулатори от наредбата по чл. 59, ал. 1 ЗУО;
4. количествата на събраните портативни,
автомобилни и/или индустриални НУБА за
предходната година;
5. количествата на предадените за рециклиране портативни, автомобилни и/или индустриални НУБА за предходната година, в т. ч.
констатации за документи, удостоверяващи
износа на събраните НУБА през предходната
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календарна година и/или изпращането им от
територията на страната към територията на
друга държава – членка на ЕС;
6. сключените договори с лица, извършващи дейностите по събиране, транспортиране,
съх ран яване, предварително т ретиране и
рециклиране на НУБА;
7. разходите на лицата, които изпълняват
задълженията си индивидуално, за предходната
година по чл. 16 – 18, в т.ч. за:
а) закупуването на съдове за разделно
събиране на НУБА;
б) предварително третиране и рециклиране
на НУБА;
в) провеждане на информационни кампании, насочени към учебните заведения,
домакинствата и индустрията;
г) изпълнение на други мерки и дейности,
предвидени в програмата за управление на
дейностите по отпадъците по чл. 26;
8. осигурените места за разделно събиране
по чл. 31 и 32 във връзка с изпълнението на
програмата за управление на дейностите по
отпадъците по чл. 26;
9. съответствие между количествата събрани и рециклирани НУБА, посочени в отчета
за изпълнението на целите по приложение
№ 6, изготвен от лицето, което изпълнява
задълженията си индивидуално, с тези, отчетени в счетоводните регистри и потвърдени
с направените констатации.
(7) Докладът по ал. 1, изготвен за организацията по оползотворяване, съдържа най-малко
информация и констатации за:
1. всяко лице, участващо в организацията
по оползотворяване през съответната година,
с данни за ЕИК, регистрационен номер от
регистъра по чл. 45, ал. 1, т. 2 ЗУО и период
на действие на договора по чл. 21, ал. 1 с
организацията през отчетната година;
2. всяко лице, участващо в организацията
по оползотворяване през съответната година,
което не е заплащало уговореното възнаграждение на организацията и/или не є е
предоставяло информация и за което не са
изпълнени задълженията по чл. 16 – 18 с данни
за ЕИК, регистрационен номер от регистъра
по чл. 45, ал. 1, т. 2 ЗУО, период на действие
на договора по чл. 21, ал. 1 с организацията
през отчетната година и размер на дължимата
продуктова такса от лицето;
3. всяко лице с прекратен договор по чл. 21,
ал. 1 с организацията през съответната година
с данни за ЕИК, регистрационен номер от регистъра по чл. 45, ал. 1, т. 2 ЗУО и период на
действие на договора през съответната година;
4. всяко лице, което пуска на пазара батерии и акумулатори и е подавало нулеви
декларации за пуснатите на пазара батерии
и акумулатори през цялата отчетна година,
с данни за ЕИК, регистрационен номер от
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регистъра по чл. 45, ал. 1, т. 2 ЗУО и период
на действие на договора по чл. 21, ал. 1 с
организацията за съответната година;
5. количествата пуснати на пазара портативни, автомобилни и/или индустриални
батерии и акумулатори за предходната година
от всяко лице, участващо в организацията по
оползотворяване;
6. размера на възнаграждението, заплатено
от всяко лице, участващо в организацията
по оползотворяване, за предходната година;
7. размера на продуктовата такса съгласно
наредбата по чл. 59, ал. 1 ЗУО, съответстваща
на количествата пуснати на пазара от различните видове портативни, автомобилни и/
или индустриални батерии и акумулатори за
предходната година от всяко лице, участващо
в организацията по оползотворяване, и общо
за организацията;
8. средствата от възнагражденията, постъпили в организацията по оползотворяване
през предходната година от лицата, които
пускат на пазара батерии и акумулатори,
участващи в нея;
9. приходите от продажба на НУБА, компоненти и материали от тях, както и други
приходи, постъпили в организацията по оползотворяване през предходната година;
10. количествата на събраните портативни,
автомобилни и/или индустриални НУБА за
предходната година от името на организацията
по оползотворяване;
11. количествата на предадените за рециклиране портативни, автомобилни и/или индустриални НУБА за предходната година от името
на организацията по оползотворяване, в т. ч.
констатации за документи, удостоверяващи
износа на събраните НУБА през предходната
календарна година и/или изпращането им от
територията на страната към територията на
друга държава – членка на ЕС;
12. разходите на организацията по оползотворяване за предходната година за изпълнение на задълженията по чл. 16 – 18, в т.ч. за:
а) закупуване на съдове за разделно събиране на НУБА;
б) закупуване на съоръжения за транспортиране и предварително третиране;
в) транспортиране, предварително третиране и рециклиране на НУБА;
г) изпълнение на договорите по чл. 24, ал. 1;
д) провеждане на информационни кампании
и разработване на информационни материали,
насочени към индустрията, домакинствата и
учебните заведения;
е) изпълнение на други мерки и дейности,
предвидени в програмата за управление на
дейностите по отпадъците по чл. 22;
13. действащите договори с общини за
разделно събиране на портативни и/или автомобилни НУБА;
14. осигурените места за разделно събиране
по чл. 31 и 32;
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15. разпределението в целеви (резервни,
инвестиционни и образователни) фондове
за дейността или инвестирането на положителния финансов резултат от предходната на
проверявания период година;
16. съответствие между количествата събрани и рециклирани НУБА, посoчени в
отчета за изпълнението на целите съгласно
приложение № 6, изготвен от организацията
по оползотворяване, с тези, отчетени в счетоводните регистри и потвърдени с направените
констатации.
(8) Едновременно с доклада по ал. 1 се
представят:
1. от лицата, които изпълняват задълженията си индивидуално – копия от документите
по ал. 4, т. 1, букви „г“, „е“ и „ж“;
2. от организацията по оползотворяване
на НУБА – копия от документите по ал. 4,
т. 2, букви „г“, „з“ и „и“.
Чл. 67. (1) Ежегодно до 31 март министърът на околната среда и водите назначава със
заповед комисия, която да провери докладите
по чл. 66, ал. 1 и документите по чл. 66, ал. 8.
При необходимост комисията съвместно с
регионалните инспекции по околната среда
и водите извършва проверка на място на организациите по оползотворяване, на лицата,
членуващи в организации, и/или на лицата,
които пускат на пазара батерии и акумулатори
и изпълняват задълженията си индивидуално, и/или на лицата, извършващи дейности
по събиране и/или рециклиране и сключили
договори с организации по оползотворяване
и/или с лица, които пускат на пазара батерии
и акумулатори и изпълняват задълженията
си индивидуално.
(2) С оглед проверка на констатациите в
отчета и доклада по чл. 66, ал. 1 може да
бъде изискана допълнителна информация,
както и други документи, освен посочените
в чл. 66, ал. 8.
(3) Комисията по ал. 1 приключва дейността
с доклад, който съдържа:
1. фактически констатации от проверката;
2. ясно изразено мнение и заключение за
изпълнение на целите по чл. 17 и 18 съгласно
сроковете по § 3 от преходните и заключителните разпоредби за всяка от организациите
по оползотворяване и за всяко лице, което
изпълнява задълженията си индивидуално;
3. предложение за налагане на санкции и/
или отнемане на разрешенията на организациите по оползотворяване и на лицата, които
изпълняват задълженията си индивидуално,
в случай на установени нарушения на ЗУО;
4. предложение за налагане на санкции
в случай на установени нарушения на ЗУО
на лицата, които пускат на пазара батерии и
акумулатори, както и на лицата, извършващи
дейности по събиране, транспортиране и/или
третиране на НУБА, сключили договор с организация по оползотворяване или с лице, което
изпълнява задълженията си индивидуално;
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5. предложение за усвояване на банковата
гаранция по чл. 82, ал. 3 ЗУО – в случай на
установени нарушения на ЗУО.
Чл. 68. (1) Министърът на околната среда
и водите до 15 май на текущата година определя със заповед лицата, пускащи на пазара
батерии и акумулатори, които изпълняват задълженията си индивидуално, организациите
по оползотворяване и лицата, членуващи в
организациите, които заплащат продуктова
такса по чл. 59, ал. 1, т. 2 – 5 ЗУО.
(2) При непредставяне след писмена покана
с определен 7-дневен срок на заварен отчет
и/или док лад с фактически констатации,
отговарящ на изискванията по чл. 66, ал. 6
или 7, целите по чл. 17 и 18 се считат за неизпълнени, а организацията по оползотворяване на НУБА и/или лицето, което пуска на
пазара батерии и акумулатори и изпълнява
задълженията си индивидуално, се включват
в заповедта по ал. 1.
(3) Министърът на околната среда и водите до 15 май на текущата година определя
със заповед лицата, които пускат на пазара
батерии и акумулатори, и организациите по
оползотворяване, които не заплащат продук
това такса по чл. 59, ал. 1, т. 2 – 5 ЗУО при
изпълнение на целите по чл. 17 и 18 съгласно
сроковете по § 3 от преходните и заключителните разпоредби.
(4) Средствата от продуктова такса за
батерии и акумулатори, набрани по реда
на чл. 59 ЗУО, се разходват от ПУДООС за
разделно събиране, транспортиране, съхраняване, предварително третиране, рециклиране, оползотворяване и/или обезвреждане на
НУБА, информационни кампании, контрол
и други дейности, свързани с управление на
батерии и акумулатори и НУБА, въз основа
на договори с лицата по чл. 28 или с кметове
на общини в съответствие с Правилника за
устройството и дейността на Предприятието
за управление на дейностите по опазване на
околната среда, приет с Постановление № 81
на Министерския съвет от 2012 г. (ДВ, бр. 33
от 2012 г.).
Г л а в а
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РЕД ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ И УСВОЯВАНЕ
НА БАНКОВА ГАРАНЦИЯ
Чл. 69. (1) Банковата гаранция по чл. 82,
ал. 1, т. 3 и 4 ЗУО се предоставя за гарантиране на постигането на целите по чл. 17 и 18,
създаването на система за разделно събиране
и рециклиране на НУБА и за обхващане на
населението в нея в съответствие с изискванията на наредбата.
(2) Банковата гаранция по ал. 1 се предоставя за едногодишен период, който започва
да тече от датата на нейното издаване.
(3) Банковата гаранция по ал. 1 се връща на
заявителя заедно с решението по чл. 87, ал. 2
ЗУО за отказ за издаване на разрешение по
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чл. 81, ал. 1 ЗУО или с решението по чл. 88,
ал. 2, т. 3 ЗУО за прекратяване на действието
на разрешението.
Чл. 70. (1) Най-малко един месец преди
изтичането срока на действие на банковата
гаранция по чл. 69, ал. 1 организациите по
оползотворяване на НУБА и лицата, които
изпълняват задълженията си индивидуално,
предоставят на министъра на околната среда
и водите подновена банкова гаранция.
(2) Срокът на действие на подновената
банкова гаранция по ал. 1 започва да тече от
датата на изтичане на срока на предходната
банкова гаранция.
(3) Задължението за предоставяне на подновена банкова гаранция в срока по ал. 1
се включва като условие в разрешението по
чл. 81, ал. 1 ЗУО.
Чл. 71. (1) Банковата гаранция се издава
в полза на министъра на околната среда и
водите и трябва да отговаря най-малко на
следните изисквания:
1. да осигурява безусловно плащане в полза
на министъра на околната среда и водите,
при първо поискване, без възможност за възразяване или уговаряне на други формални
условия на плащане;
2. да е неотменяема;
3. единствено условие за предявяването є
да е постъпването при гаранта на писмено
искане от министъра на околната среда и
водите, съдържащо мотивирано твърдение
за наличие на някои от случаите по чл. 82,
ал. 3, т. 1 – 3 ЗУО;
4. да е налице пълно съвпадение между
задълженията по чл. 69, ал. 1 и задълженията, посочени в гаранцията, като гаранцията
покрива всички видове неизпълнение на тези
задължения;
5. да е посочена ясно датата, до която е
валидна гаранцията.
(2) Банковата гаранция се представя в
оригинал.
Чл. 72. (1) За усвояване на банковата гаранция министърът на околната среда и водите
подава писмено искане към банката гарант,
съдържащо мотивирано твърдение за наличие
на някои от случаите по чл. 82, ал. 3, т. 1 – 3
ЗУО за организацията по оползотворяване или
за лицето, което изпълнява задълженията си
индивидуално.
(2) Банковата гаранция се усвоява до размера по чл. 82, ал. 3, т. 1, 2 или 3 ЗУО.
Чл. 73. (1) Банката гарант превежда сумата
по банковата гаранция по сметка на МОСВ
при първо писмено поискване независимо от
възраженията на организациите по оползотворяване на НУБА и/или на лицата, които
изпълняват задълженията си индивидуално,
и без уговаряне на други формални условия
на плащане.
(2) В случаите по чл. 82, ал. 3, т. 2 и 3
ЗУО в едномесечен срок след усвояването на
банковата гаранция организацията по опол-
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зотворяване или лицето, което изпълнява
задълженията си индивидуално, представят
подновена до пълния размер банкова гаранция съгласно чл. 82, ал. 1, т. 1 или 4 ЗУО по
реда на чл. 69.
Г л а в а

е д и н а д е с е т а
КОНТРОЛ

Чл. 74. Директорът на регионалната инспекция по околната среда и водите или
оправомощено от него длъж ностно лице
контролира:
1. правилното начисляване и своевременното заплащане на продуктовата такса от
лицата по чл. 59, ал. 1 ЗУО;
2. изпълнението на задълженията по наредбата на лицата, извършващи дейности по
събиране, транспортиране и/или третиране на
НУБА, сключили договор с организация по
оползотворяване или с лица, които изпълняват
задълженията си индивидуално;
3. изпълнение на задължението за регистриране на лицата, които пускат на пазара
батерии и акумулатори, включително вградени в уреди и в моторни превозни средства,
съгласно изискванията на глава седма;
4. предоставянето на информация от задължените лица съгласно изискванията на чл. 58;
5. кметовете на общини:
а) във връзка с изпълнението на задълженията им по наредбата;
б) във връзка с изпълнението на договорите
по чл. 27, ал. 1, т. 2, в т. ч. за количествата
разделно събрани портативни и автомобилни
НУБА на територията на общината.
Чл. 75. (1) Председателят на Комисията за
защита на потребителите или оправомощено
от него длъжностно лице осъществява контрол
за съответствието на пусканите на пазара в
Република България батерии и акумулатори
с изискванията на чл. 6 и 8 и на глава втора,
раздел ІІ и за изпълнение на задълженията
по чл. 35, ал. 1, т. 3.
(2) В случай че се установи несъответствие
с изискванията на чл. 6 и 8 и на глава втора,
раздел II на пусканите на пазара в Република
България батерии и акумулатори, председателят на Комисията за защита на потребителите
или оправомощено от него длъжностно лице
предприема мерки по чл. 88 от Закона за
защита на потребителите.
Чл. 76. Кметът на общината контролира
изпълнението на задълженията във връзка
със сключените договори по чл. 27, ал. 1, т. 2.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. По смисъла на наредбата:
1. „Автомобилна батерия или акумулатор“ е батерия или акумулатор, използвани
за запалване на моторни превозни средства
и светлини на моторни превозни средства.
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2. „Батерия или акумулатор“ е всеки източник на електрическа енергия, генерирана
чрез директно преобразуване на химическа
енергия и състояща се от една или повече
първични клетки (непрезаредими) или от една
или повече вторични клетки (презаредими).
3. „Батерия тип копче“ е малка кръгла
портативна батерия или акумулатор, състояща
се от един или няколко галванични елемента,
чийто диаметър е по-голям от височината
є, и която намира специални приложения в
слухови апарати, часовници, малки преносими
уреди и за поддържащо напрежение.
4. „Безжичен електрически инструмент“
е всеки ръчен уред, който се захранва с батерия или акумулатор и е предназначен за
поддръжка, строителство или градинарство.
5. „Депозитна система“ е система, при
която купувачът на батерии и акумулатори
при покупката заплаща на продавача определена сума, която му се възстановява при
връщане на негодната за употреба батерия
или акумулатор.
6. „Икономически оператори“ са всички
лица, които пускат на пазара батерии и акумулатори, лица, които извършват продажба на
батерии и акумулатори, и лица, занимаващи
се със събиране, рециклиране или друг вид
третиране на НУБА.
7. „Индустриална батерия или акумулатор“ е батерия или акумулатор, проектирани
изк лючително за промишлени или други
професионални приложения, като например
в търговски и обществени сгради, за резервно
захранване или задвижваща сила, в електрически превозни средства и др.
8. „Ин тереси на Реп ублика Българи я,
свързани с националната сигурност“ са определените в § 1, т. 14 от допълнителните
разпоредби на Закона за защита на класифицираната информация.
9. „Капацитет на батерия или акумулатор“
e електричният заряд, който дадена батерия
или акумулатор може да отдаде при определена съвкупност от условия.
10. „Коефициент на събираемост на негодни за употреба автомобилни и индустриални
батерии и акумулатори“ за дадена календарна
година е процентът, получен посредством
разделяне теглото на негодни за употреба
автомобилни или индустриални батерии и
акумулатори, събрани в съответствие с чл. 17,
ал. 3 или 5 през календарната година, на
средното тегло на автомобилните или индустриалните батерии и акумулатори, които
са пуснати на пазара на Република България
през предходните три календарни години.
11. „Коефициент на събираемост на негодни
за употреба портативни батерии и акумулатори“ за дадена календарна година е процентът,
получен посредством разделяне теглото на
НУБА, събрани в съответствие с чл. 17, ал. 1
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от наредбата и в съответствие с наредбата
по чл. 13, ал. 1 ЗУО за излялото от употреба
електрическо и електронно оборудване през
календарната година, на средното тегло на
ПБА, които са продадени на крайните потребители от лицата, които ги пускат на пазара
в Република България, или са доставени от
тях на трети лица с цел продажбата им на
крайните потребители през същата календарна
година и през предходните две.
12. „Краен потребител на батерии и акумулатори“ е физическо или юридическо лице,
което придобива батерии и акумулатори за
свои нужди, а не за пускане на пазара.
13. „Лице, което извършва продажба на
батерии и акумулатори“ е всяко физическо
или юридическо лице, което осигурява крайния потребител с батерии и акумулатори като
част от неговата търговска и професионална
дейност.
14. „Лице, което пуска на пазара батерии
и акумулатори“ е всяко лице, установено в
ЕС, което независимо от начина на продажба,
включително чрез средства за продажба от
разстояние в съответствие с чл. 48, ал. 1 от
Закона за защита на потребителите, пуска
за първи път на територията на Република
България като част от своята търговска и професионална дейност батерии и акумулатори,
включително вградени в уреди и в моторни
превозни средства.
15. „Най-добри налични техники“ са техниките по смисъла на § 1, т. 42 от допълнителните разпоредби на ЗООС.
16. „Негодна за употреба батерия или акумулатор“ е батерия или акумулатор, която не
може да бъде използвана за целите, за които
е произведена, и е отпадък по смисъла на § 1,
т. 17 от допълнителните разпоредби на ЗУО.
17. „Нулева декларация“ е декларацията,
която се попълва и подава при липса на пуснати на пазара батерии и акумулатори през
предходния месец по реда на наредбата по
чл. 59, ал. 1 ЗУО.
18. „Обезвреждане“ е всяка от операциите
съгласно приложение № 1 към § 1, т. 11 от
допълнителните разпоредби на ЗУО, приложима към НУБА.
19. „Оползотворяване“ е всяка от операциите съгласно приложение № 1 към § 1,
т. 13 от допълнителните разпоредби на ЗУО,
приложима към НУБА.
20. „Организация по оползотворяване на
негодни за употреба батерии и акумулатори“
е юридическо лице, регистрирано по Търговския закон или съгласно националното му
законодателство, което не разпределя печалба и което управлява и/или самостоятелно
извършва дейностите по разделно събиране,
рециклиране и оползотворяване на НУБА.
21. „Пакет батерии“ е всеки комплект батерии или акумулатори, които са свързани
заедно и/или са капсуловани и са покрити с
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външен корпус, така че да оформят завършена
единица, която крайният потребител не би
следвало да разделя, нито да отваря.
22. „Портативна батерия или акумулатор“
е всяка батерия, батерия тип „копче“, пакет
батерии или акумулатори, които са запечатани,
могат да се носят на ръка и не са индустриални или автомобилни.
23. „Предварително третиране“ е предварителната обработка, която се извършва по
отношение на негодните за употреба батерии
и акумулатори преди оползотворяването или
обезвреждането им и която включва сортиране, разглобяване на пакет батерии или
отделянето на фракциите, които не са част
от самата батерия или акумулатор.
24. „Производител на батерии и акумулатори“ е физическо или юридическо лице,
което произвежда батерии и акумулатори или
се представя за производител, като поставя
върху продуктите, опаковката им или върху
техническата или търговската документация
за тях своето име или фирма, свой производствен или друг отличителен знак.
25. „Пускане на пазара на батерии и акумулатори“ е доставянето или предоставянето на
разположение на друго лице, безплатно или
срещу заплащане, на батерии и акумулатори
на пазара на ЕС, както и вносът на митническата територия на Европейския съюз.
26. „Разделно събиране“ е събирането по
смисъла на § 1, т. 34 от допълнителните разпоредби на ЗУО.
27. „Рециклиране на негодни за употреба
батерии и акумулатори“ е дейност, при която
чрез производствен процес се възстановяват
суровинните свойства на отпадъчните материали така, че да се използват по тяхното
първоначално предназначение или за друга
цел, с изключение на енергийното оползотворяване.
28. „Събиране на негодни за употреба
батерии и ак у м улатори“ е нат ру пването,
включително предварителното сортиране и
предварителното съхраняване, и групирането
по видове на НУБА с цел транспортирането
им до съоръжения за третиране на НУБА.
29. „Съхраняване на негодни за употреба
батерии и акумулатори“ е всяка от операциите съгласно § 1, т. 42 от допълнителните
разпоредби на ЗУО, приложима към НУБА.
30. „Третиране“ е всяка дейност, която
се извършва по отношение на негодните за
употреба батерии и акумулатори, след като
същите са били предадени за сортиране,
подготовка за рециклиране или подготовка
за обезвреждане.
31. „Уред“ е всяко електрическо или електронно оборудване по смисъла на наредбата
по чл. 13, ал. 1 ЗУО за излялото от употреба
електрическо и електронно оборудване, което
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изцяло или частично се захранва с батерии
или акумулатори или има възможност за
такова захранване.
§ 2. Наредбата въвежда изискванията на
Директива 2006/66/ЕО за батерии и акумулатори и отпадъци от батерии и акумулатори, отменяща Директива 91/157/ЕИО, и
на Директива 2008/103/ЕО на Европейския
парламент и на Съвета за изменение на
Директива 2006/66/ЕО за батерии и акумулатори и отпадъци от батерии и акумулатори по отношение пускането на пазара
на батерии и акумулатори (ОВ, L 327/7 от
5 декември 2008 г.).
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ
§ 3. Член 17, ал. 1 се прилага, както следва:
1. от 1 януари до 31 декември 2013 г. се
събира количество портативни НУБА, отговарящо на коефициент на събираемост, не
по-малък от 35 на сто;
2. от 1 януари до 31 декември 2014 г. се
събира количество портативни НУБА, отговарящо на коефициент на събираемост, не
по-малък от 40 на сто;
3. от 1 януари до 31 декември 2015 г. и за
всяка следваща календарна година се събира
количество портативни НУБА, отговарящо
на коефициент на събираемост, не по-малък
от 45 на сто.
§ 4. Информацията по чл. 54 и 56 се предоставя на хартиен и електронен носител до
изграждането на система за представянето є
по електронен път.
§ 5. Информацията по чл. 58, ал. 1, 3 и 10
се предоставя във вид на електронна таблица, изготвена от ИАОС, до изграждането на
информационната система по чл. 58, ал. 4.
§ 6. Наредбата се приема на основание
чл. 13, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците.
§ 7. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Приложение № 1
към чл. 11, ал. 1

Обозначението за маркиране на разделното
събиране на негодни за употреба батерии и
акумулатори

С Т Р.

24

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 2

Приложение № 2
към чл. 17, ал. 2

Година

Количество
портативни батерии
и акумулатори
(П)
[тон]

Количество събрани
негодни портативни
батерии и акумулатори
(C)
[тон]

Коефициент на събираемост
(КС)
[%]

2013 г.

П1

C1

KC1=[3*C1/(П00+П0+П1)]*100=35

2014 г.

П2

C2

KC 2=[3*C 2/(П1+П1+П 2)]*100=40

2015 г.

П3

C3

KC 3=[3*C 3/(П 2+П 2+П 3)]*100=45

2016 г.

П4

C4

KC 4=[3*C 4/(П 3+П 3+П4)]*100=45

2017 г.

П5

С5

KC 5=[3*C 5/(П4+П4+П 5)]*100=45

2018 г.

и т.н.

и т.н.

и т.н.

Забележка.
П 00 е разликата от общото количество пуснати
на пазара ПБА през 2011 г. и количеството на ПБА,
които са били пуснати на пазара, но са изнесени
или изпратени от територията на страната към територията на друга държава – членка на ЕС, преди
да са придобити от краен потребител през 2011 г.,
а П 0 – разликата от общото количество пуснати на
пазара ПБА през 2011 г. и количеството на ПБА,
които са били пуснати на пазара, но са изнесени
или изпратени от територията на страната към територията на друга държава – членка на ЕС, преди
да са придобити от краен потребител през 2012 г.
П 1 ÷ П n е разликата от общото количество
пуснати на пазара ПБА и количеството на ПБА,
които са били пуснати на пазара, но са изнесени
или изпратени от територията на страната към
територията на друга държава – членка на ЕС,
преди да са придобити от краен потребител през
съответната година.

Приложение № 3
към чл. 17, ал. 3 и 5

Коефициентът на събираемост на негодните
за употреба автомобилни и индустриални батерии и акумулатори (в проценти) се изчислява
по следната формула:
КС n (%) = [3*C n /(П n-1+П n-2+П n-3)]*100,
където:
КСn е коефициентът на събираемост за негодни
за употреба автомобилни и индустриални батерии и акумулатори (в проценти) за съответната
година; за автомобилни НУБА КС n = 100 %, а
за индустриалните НУБА КС n = 25 %;
С n – количеството на събраните негодни за
употреба автомобилни или индустриални батерии
и акумулатори през съответната година;
Пn-1, Пn-2 и Пn-3 са общите количества на пуснатите
на пазара автомобилни или индустриални батерии
и акумулатори през предходните три години.

Приложение № 4
към чл. 43, ал. 1 и чл. 46, ал. 2
Минимални технически изисквания
I. Изисквания към площадките, на които се
извършва съхраняване на НУБА:
1. Площадките за съхраняване на НУБА да
са закрити или с навес и да са снабдени с контейнери, отговарящи на изискванията на чл. 45.

2. Площадките за съхраняване на НУБА да
се разполагат върху участъци с непропускливо
и корозивноустойчиво покритие.
II. Изисквания към площадките, на които
се разполагат съоръженията и инсталациите за
третиране на НУБА:
1. Съоръженията за третиране на НУБА се
разполагат върху участъци с непропускливо и
корозивноустойчиво покритие.
2. За обработка на напускащите съоръжението за третиране на НУБА течни потоци,
включително отпадъците от неутрализацията на
електролита, дъждовната вода, промивни води от
работните площи и др., на площадката се осигурява подходящо пречистване преди заустването
им или съоръжение за оползотворяване и/или
обезвреждане на електролити.
3. Площадките за разполагане на съоръженията и инсталациите за третиране на НУБА се
оборудват със система за събиране на евентуални разливи и отвеждането им към система за
пречистване на отпадъчни води или към съоръжение за оползотворяване и/или обезвреждане
на електролити.
4. Площадките за разполагане на съоръженията и инсталациите за третиране на НУБА се
оборудват със специална система за газоулавяне,
която филтрира въздуха, като отстранява съдържащите се в него прахови частици и не допуска
повишаване над пределнодопустимите нива на
концентрацията на токсични газове.
5. На площадките за третиране на портативни
НУБА се разполагат инсталации, включващи
съоръжения за сепариране. За тях не се прилагат
изискванията на т. 2 и 3.
III. Изисквания към операции, извършвани
при третиране на автомобилни и индустриални
НУБА:
1. Електролитът се отстранява от батериите
и акумулаторите, за които това е технически
възможно, с оглед да се предотврати последващото замърсяване на отпадъците, получени при
раздробяването на НУБА.
2. Електролитът от индустриални НУБА може
да се отстрани на мястото на образуването им в
случаите, когато те не могат да се разделят на
отделни елементи.
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3. Електролитът се съхранява в корозивноустойчиви съдове и резервоари.
4. Негодните за употреба автомобилни оловни
батерии и акумулатори се подават в раздробяващите съоръжения чрез използване на автоматизирана линия за транспорт.
5. Негодните за употреба батерии и акумулатори се раздробяват преди последващото им
сепариране на отделните отпадъци.
6. Раздробяването на автомобилни оловни
НУБА се извършва механизирано в затворени съоръжения, без да се използват ръчни манипулации.
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7. След демонтажа на индустриални НУБА се
допускат и ръчни манипулации за допълнително
разглобяване и раздробяване с цел улесняване
на транспортирането им.
8. Възможно е прилагането на допълнително
раздробяване за намаляване размера на отпадъците.
9. О т дел н и т е о т па д ъц и о т а вт омоби л н и
оловни НУБА се сепарират въз основа на плътността им чрез използване на хидросепарация
или други методи, като не се допускат ръчни
манипулации.

Приложение № 5
към чл. 58, ал. 1
ИНФОРМАЦИЯ ЗА БАТЕРИИ И АКУМУЛАТОРИ
ЗА ПЕРИОД ОТ ..................... ДО ......................
ЗА ......................... Г.
ПОДАВА СЕ ОТ:
ОРГАНИЗАЦИЯ ПО ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ
ЛИЦЕ, КОЕТО ИЗПЪЛНЯВА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА СИ ИНДИВИДУАЛНО
ЛИЦЕ, ЗАПЛАТИЛО ПРОДУКТОВА ТАКСА В ПУДООС
Таблица № 1. Батерии и акумулатори, пуснати на пазара
Юридическо лице
име

Батерии и акумулатори

ЕИК

вид

химичен състав

Количество на батериите и акумулаторите,
пуснати на пазара на Република България
в брой

кг

Забележки:
Колона 1 – попълва се името на юридическото лице, което пуска на пазара батерии и акумулатори.
Колона 2 – попълва се ЕИК на юридическото лице, което пуска на пазара батерии и акумулатори.
Колона 3 – попълва се видът на батериите и акумулаторите съгласно определенията по § 1, т. 1, 7 и
22 от допълнителните разпоредби – портативни, автомобилни или индустриални.
Колона 4 – попълва се химичният състав на батериите и акумулаторите съгласно приложението за
батерии и акумулатори към наредбата по чл. 59 ЗУО.

Таблица № 2. Батерии и акумулатори, които са изнесени/изпратени от пуснатите на пазара
Юридическо лице

Батерии и акумулатори

име

вид

ЕИК

химичен състав

Количество на батериите и акумулатори
в брой

кг

Забележки:
Колона 1 – попълва се името на юридическото лице, което изнася/изпраща батериите и акумулаторите.
Колона 2 – попълва се ЕИК на юридическото лице, което изнася/изпраща батериите и акумулаторите.
Колона 3 – попълва се видът на батериите и акумулаторите съгласно определенията по § 1, т. 1,
7 и 22 от допълнителните разпоредби – портативни, автомобилни или индустриални.
Колона 4 – попълва се химичният състав на батериите и акумулаторите съгласно съответното
приложение от наредбата по чл. 59 ЗУО.
Колони 5 и 6 – попълва се количеството на батериите и акумулаторите, за които е възстановена
продуктовата такса от ПУДООС или е изнесена от територията на Република България, и/или са изпратени към територията на друга държава – членка на ЕС, от пуснатото на пазара в страната.

Дата: ..........................

Ръководител: ........................................................
(име, подпис и печат)
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Приложение № 6
към чл. 66, ал. 1

ОТЧЕТ
за изпълнението на целите по чл. 17 и 18 съгласно сроковете по § 3 от преходните
и заключителните разпоредби
за ................ г.
Таблица 1.
организация по оползотворяване

Данни за:

лице, което изпълнява задълженията си индивидуално
(маркира се с „Х“)
1.

Наименование:

2.

ЕИК:

3.

Номер по чл. 94 ЗДДС:

4.

Седалище и адрес на управление на
дейността:

5.

Телефон:

6.

Факс:

7.

Електрона поща (E-mail):

Лице за контакти:
8.

Име:

9.

Длъжност:

10.

Телефон:

11.

Факс:

12.

Електронна поща (E-mail):

Таблица 2. Изпълнение на целите за портативни батерии и акумулатори (ПБА) по чл. 17 съгласно
сроковете по § 3 от преходните и заключителните разпоредби
Количество ПБА,
Общо
които са били
колипуснати на пазара,
чество
но са изнесени
ПБА,
или изпратени
пусот територията
нати на
на страната към
пазара
територията на
на Редруга държапублика
ва – членка на
БългаЕС, преди да са
рия
придобити от краен потребител

Количество ПБА,
Пазарен Коефи
пуснати на
дял на циент на
пазара на
лицето/ събираеРепублика
органи мост за
България
зацията годината
от лицето/орга
низацията

Общо количество на
негодните
ПБА, което всички
задължени
лица трябва
да съберат

Количество Количенегодни за
ство на
употреба
събраните
ПБА, кое- негодни за
то лицето/ употреба
органи
ПБА от
зацията е
лицето/
задължено/а организада събере
цията

тон

тон

тон

%

%

тон

тон

тон

1

2

3

4

5

6

7

8

Таблица 3. Изпълнение на целите за автомобилни и индустриални батерии и акумулатори (АИБА)
по чл. 17
Вид батерии и
акумулатори

автомобилни
индустриални

Общо количество
АИБА,
пуснати на
пазара на
Република
България

Количество АИБА,
пуснати на
пазара на
Република
България от
лицето/ор
ганизацията

Пазарен
дял на
лицето/
организа
цията

Общо количество на негодните за употреба АИБА,
което всички
задължени лица
трябва да съберат

Количество
Количество
на негодните на събраниза употреба
те негодни
АИБА, което за употреба
лицето/ор
АИБА от
ганизацията е лицето/ор
задължено/а ганизацията
да събере

тон

%

тон

тон

тон

тон

2

3

4

5

6

1
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Таблица 4. Изпълнение на целите по чл. 18, ал. 2

Вид на негодните за употреба
батерии и акумулатори (НУБА)

Събрани НУБА
от лицето/
организацията
и предадени за
рециклир ане

Тегловен % на
рециклираните
материали от
НУБА

Тегловен % на оползотворените
(с изключение на рециклираните)
материали от НУБА

тон

%

%

1

2

3

Оловни НУБА
Общо материали, съдържащи
се в оловните НУБА
Олово
Никел-кадмиеви НУБА
Общо материали, съдържащи
се в никел-кадм иевите НУБА
Кадмий
Други НУБА
Общо материали, съдържащи
се в НУБА
Дата: ....................................

Ръководител: ........................................
(име, подпис и печат)
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 352
ОТ 27 ДЕКЕМВРИ 2012 Г.

за приемане на Наредба за отработените масла
и отпадъчните нефтопродукти
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Член единствен. Приема Наредба за отработените масла и отпадъчните нефтопродукти.
Заключителни разпоредби
§ 1. Отменя се Наредбата за изискванията
за третиране и транспортиране на отработени
масла и отпадъчни нефтопродукти, приета с
Постановление № 230 на Министерския съвет
от 2005 г. (обн., ДВ, бр. 90 от 2005 г.; изм.,
бр. 53 от 2008 г. и бр. 29 от 2011 г.).
§ 2. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
НАРЕДБА
за отработените масла и отпадъчните
нефтопродукти
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С наредбата се определят изискванията за:
1. пускането на пазара на масла;

2. разделното събиране, съхраняването,
транспортирането, оползотворяването и обезвреждането на отработени масла и отпадъчни
нефтопродукти.
Чл. 2. С наредбата се регламентират:
1. предотвратяването и ограничаването на
замърсяването на въздуха, водите и почвите,
както и ограничаването на риска за човешкото
здраве и околната среда в резултат на третирането и транспортирането на отработени
масла и отпадъчни нефтопродукти;
2. предприемането на мерки от лицата,
които пускат на пазара масла, за разделното
събиране, оползотворяването и/или обезвреждането на образуваните в резултат на тяхната
употреба отработени масла без риск за човешкото здраве и околната среда и за постигане
на целта за оползотворяване по чл. 8;
3. въвеж дането и функционирането на
екологосъобразна система за управление и
контрол на дейностите по третиране и транспортиране на отработени масла и отпадъчни
нефтопродукти;
4. информирането на крайните потребители за ролята им в разделното събиране на
отработени масла и отпадъчни нефтопродукти
и за наличните системи за събиране, оползотворяване и обезвреждане;
5. мерките, които определят носенето на
разширена отговорност от производителите,
в т.ч. лицата, които пускат на пазара масла;
6. случаите и условията за носене на отговорност от първоначалния причинител на
отпадъци от отработени масла и отпадъчни
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нефтопродукти по цялата верига от тяхното
събиране до третирането им, както и за споделяне и прехвърляне на отговорността между
лицата, участващи във веригата за събиране
и третиране.
Чл. 3. (1) Отработените масла приоритетно
се оползотворяват чрез регенериране в случаите, когато техническите и икономическите
условия го позволяват.
(2) Когато условията по ал. 1 не позволяват
отработените масла да се регенерират, те се
изгарят с оползотворяване на енергията.
(3) Когато условията по ал. 1 не позволяват регенерирането на отработените масла
или изгарянето им съгласно изискванията
на ал. 2, тогава се осигурява съхраняването
и предаването им за обезвреждане.
Г л а в а

в т о р а

ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И ОГРАНИЧАВАНЕ
ЗАМЪРСЯВАНЕТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА
Чл. 4. Забранява се:
1. изоставянето, изхвърлянето или друга
форма на нерегламентирано обезвреждане на
отработени масла и отпадъчни нефтопродукти;
2. изхвърлянето на отработени масла и
отпадъчни нефтопродукти в повърхностните
и подземните води, в териториалното море
и в канализационните системи;
3. съхраняването на отработени масла и
отпадъчни нефтопродукти по начин, водещ
до замърсяване на почвата;
4. третирането, включително изгарянето
на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти, по начин, водещ до превишаване на
установените норми за допустими емисии на
вредни вещества в атмосферния въздух и/или
в инсталации, неотговорящи на изискванията
на Закона за управление на отпадъците (ЗУО)
и на наредбата по чл. 43, ал. 1 ЗУО;
5. нерегламен т и ра но т о изх върл я не на
отпадъците, образувани от извършването на
дейности по третиране и транспортиране на
отработени масла и отпадъчни нефтопродукти;
6. предаването на отработени масла и
отпадъчни нефтопродукти на лица, които не
притежават документ по чл. 35 ЗУО;
7. смесването на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти с други отпадъци, както
и смесването на отработени масла с различни характеристики, което ще възпрепятства
тяхното оползотворяване, освен в случаите,
когато това е технически неизпълнимо и
икономически неприложимо;
8. смесването на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти с горива, охлаждащи
течности, спирачна течност, разтворители и
други вещества и материали;
9. изхвърлянето на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти в съдове за събиране
на битови отпадъци;
10. извършването на смяна на отработени
масла на места, които не са оборудвани за
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целта, и в съдове, неотговарящи на нормативните изисквания;
11. депонирането на отработени масла и
течни отпадъчни нефтопродукти;
12. нерегламентираното третиране и транспортиране на отработени масла и отпадъчни
нефтопродукти.
Г л а в а

т р е т а

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЛИЦАТА, КОИТО
ПУСК АТ НА ПАЗАРА МАСЛА
Раздел І
Общи изисквания
Чл. 5. Пуснатите на пазара масла се опаковат и етикетират в съответствие с Регламент
(ЕО) 1272/2008 относно класифицирането,
етикетирането и опаковането на химични вещества и смеси и Наредбата за реда и начина
на класифициране, опаковане и етикетиране
на химични вещества и смеси, приета с Постановление № 182 на Министерския съвет
от 2010 г. (ДВ, бр. 68 от 2010 г.).
Чл. 6. Лицата, които извършват продажба
на масла на крайните потребители, предназначени за употреба в моторни превозни
средства, са длъжни да осигурят безплатно на
крайния потребител информация, поставена
на видно място на територията на обекта,
относно местата за смяна на маслата след
употребата им и възможните опасности за
здравето и риска за околната среда при неправилно манипулиране.
Чл. 7. (1) Лицата, които пускат на пазара
масла, са отговорни за разделното събиране,
съхраняването, транспортирането и оползотворяването на отработените масла, както
и за екологосъобразното обезвреждане на
отработените масла, които не могат да бъдат
оползотворени.
(2) Когато лицата, които пускат на пазара
масла, не могат да бъдат идентифицирани,
отговорността по ал. 1 се носи от дистрибуторите, включително лицата, извършващи
продажба на крайните потребители.
Чл. 8. (1) Лицата, които пускат на пазара
масла, са отговорни за оползотворяването на
отработени масла в количество (в тонове),
не по-малко от 40 на сто от количеството (в
тонове) масла, пуснати от тях на пазара на
Република България през текущата година.
(2) Целта по ал. 1 се изпълнява ежегодно
до 31 декември на съответната отчетна година.
Чл. 9. (1) Лицата, които пускат на пазара
масла, изпълняват задължението си по чл. 8:
1. индивидуално, или
2. чрез колективни системи, представлявани
от организация по оползотворяване.
(2) Лицата по ал. 1 са длъжни да информират дистрибуторите си за начина, по който
изпълняват задълженията си, като им предоставят удостоверение по образец съгласно
наредбата по чл. 59, ал. 1 ЗУО.
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(3) Лицата по ал. 1 попълват месечни
справки-декларации по образец, определен в
наредбата по чл. 59, ал. 1 ЗУО.
Чл. 10. (1) Изпращането на отработени
масла от територията на страната към територията на друга държава – членка на Европейския съюз (ЕС), и/или изнасянето им извън
територията на ЕС с цел оползотворяване се
зачитат за изпълнение на задълженията и на
целите по оползотворяване само ако:
1. превозът е извършен при спазване изискванията на Регламент (ЕО) № 1013/2006 на
Европейския парламент и на Съвета от 14 юни
2006 г. относно превози на отпадъци (OB, L
190/1 от 12 юли 2006 г.), наричан по-нататък
„Регламент 1013/2006“, и
2. е налице доказателство, че операцията
по оползотворяване е извършена при условия,
равностойни на изискванията на наредбата,
включително че инсталацията/съоръжението,
в което е извършено оползотворяването, гарантира постигането на целта по чл. 8.
(2) Не се зачита за изпълнение на целта
по чл. 8:
1. пристигането на територията на Република България от друга държава – членка на ЕС,
и/или внасянето от други държави по реда на
Регламент № 1013/2006 на отработени масла;
2. оползотворяване на масла с изтекъл
срок на годност, които не са били в употреба;
3. оползотворяването на отпадъчни нефтопродукти.
Раздел ІІ
Изпълнение на задълженията чрез колективни системи
Чл. 11. (1) Лицата, които пускат на пазара
масла, могат да изпълняват задълженията си
за постигане на целта по чл. 8 чрез колективна
система по смисъла на чл. 14, ал. 2, т. 2 ЗУО
след сключване на договор с организация по
оползотворяване на отработени масла, притежаваща разрешение, издадено по реда на
глава пета, раздел III от ЗУО.
(2) Лицата, които пускат на пазара масла,
се считат за изпълняващи задълженията си
чрез колективна система за срока на действие
на договора по ал. 1 само в случай, че предоставят информация относно количествата
масла, пуснати на пазара, и заплащат възнаграждение в съответствие с уговореното
в договора.
Чл. 12. (1) Организацията по оползотворяване на отработени масла изготвя програмата
по чл. 53, ал. 1 ЗУО, която включва:
1. прогноза за количествата масла, пускани
на пазара от членовете на организацията, за
които ще бъде изпълнявана целта по чл. 8;
2. предварителен разчет на количествата
събрани отработени масла по източници на
събиране, осигуряващи изпълнение на целта
по чл. 8;
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3. предварителен финансов разчет и опи
сание на система за разделно събиране и
изпълнение на целта за оползотворяване
на отработените масла и доказателства за
финансово обезпечаване на първоначалните
инвестиции и експлоатационни разходи;
4. мерки за изпълнение на целта по чл. 8
и на задълженията по чл. 19;
5. план за увеличаване на количеството
събрани и оползотворени отработени масла,
включващ мерки за оптимизиране на събирането, съхраняването, транспортирането на
отработените масла и тяхното предаване за
оползотворяване;
6. план, посочващ сроковете за сключване на договори за събиране на отработени
масла и предаването им за оползотворяване
по години, в съответствие с целта по чл. 8;
7. план за информиране и привличане на
потребителите в прилаганата система за събиране на отработени масла, включващ провеждането на информационни кампании, както и
разработването на образователни програми,
насочени към индустрията и домакинствата;
8. мерки, които ще бъдат взети в случай
на временно прекъсване на събирането или
намаляване количеството на събраните отработени масла и тяхното последващо оползотворяване;
9. мерки за привличане на лицата, които
пускат на пазара масла в предлаганата от организацията по оползотворяване колективна
система за събиране и оползотворяване на
отработените масла;
10. списък на лицата, които ще участват в
системата за разделно събиране, и описание
на поетите от тях ангажименти.
(2) Средствата за изпълнение на плана по
ал. 1, т. 7 не може да бъдат по-малко от 3 на
сто от средствата, постъпващи от участващите
в организацията по оползотворяване лица,
които пускат на пазара масла.
Чл. 13. (1) Програмата по чл. 12 се утвър
ждава по реда на глава шеста.
(2) При разработването, допълването и
актуализирането на програмите по чл. 12
могат да се привличат и представители на
браншови организации.
Чл. 14. За изпълнение на задълженията за
оползотворяване на масла организацията по
оползотворяване определя възнаграждение,
което є се заплаща от лицата, които пускат
на пазара масла, сключили договор с организацията.
Чл. 15. (1) За изпълнение на задълженията
си за оползотворяване на отработени масла
организацията по оползотворяване може да
извършва самостоятелно дейностите по събиране, съхраняване, транспортиране и оползотворяване на отработени масла при наличие
на документ по чл. 35 ЗУО и/или сключва
договори с лицата по чл. 21 и чл. 28, ал. 1.
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(2) С договорите по ал. 1 или с разрешението на организацията по ал. 1 трябва да се
гарантира разделното събиране и оползотворяването на количествата отработени масла
в съответствие с полученото разрешение по
реда на глава пета, раздел III от ЗУО и целта
по чл. 8.

Чл. 18. В случаите по чл. 16, ал. 3, т. 2
към програмите по чл. 53, ал. 1 ЗУО се прилагат сключените предварителни договори за
изпълнение на задълженията по чл. 8 и 19.

Раздел ІІІ
Индивидуално изпълнение на задълженията

Чл. 19. Организациите по оползотворяване
на отработени масла и лицата, които пускат на
пазара масла и изпълняват задълженията си
индивидуално, създават системи за разделно
събиране и оползотворяване на отработени
масла, които осигуряват:
1. разделно събиране на маслата, образувани
в автосервизи при смяна на масла;
2. разделно събиране на отработените масла от местата за смяна на масла по чл. 39,
ал. 1, т. 1;
3. разделно събиране на отработените
масла, които се образуват от експлоатацията
на техника и оборудване, от площадките за
предварително съхраняване;
4. предаването на събраните по т. 1, 2 и 3
отработени масла на съоръжения и инсталации за оползотворяване или обезвреждане на
отработени масла, в случай че техническите,
икономическите и организационните условия
не позволяват тяхното оползотворяване.
Чл. 20. Въвеждането на системи за събиране
на отработени масла не трябва да възпрепятства функционирането на съществуващите
системи за събиране на битови отпадъци,
както и разделното събиране на други масово
разпространени отпадъци.

Чл. 16. (1) Лицата, които пускат на пазара
масла, могат да изпълняват задълженията си
за постигане на целта по чл. 8 индивидуално
след издаване на разрешение по реда на глава
пета, раздел III от ЗУО.
(2) Лицата по ал. 1 осигуряват за своя
сметка разделното събиране, съхраняването,
транспортирането, оползотворяването и обезвреждането на отработените масла, както и
постигането на целта по чл. 8.
(3) Лицата по ал. 1 извършват дейностите
по ал. 2 при наличие на:
1. съответния документ по чл. 35 ЗУО, и/или
2. сключен договор с други лица, притежаващи съответните документи по чл. 35 ЗУО.
Чл. 17. (1) Лицата, които пускат на пазара
масла и изпълняват задълженията си индивидуално, изготвят програмата по чл. 53, ал. 1
ЗУО, която включва:
1. предварителен финансов разчет и описание на система за събиране на отработени
масла и тяхното предаване за оползотворяване
в изпълнение на целта за оползотворяване
на отработените масла и доказателства за
финансово обезпечаване на първоначалните
инвестиции и експлоатационни разходи;
2. мерки за изпълнение на целта по чл. 8
и на задълженията по чл. 19;
3. план за увеличаване на количеството
събрани и оползотворени отработени масла,
включващ мерки за оптимизиране на събирането, съхраняването, транспортирането на
отработените масла и тяхното предаване за
оползотворяване;
4. план, посочващ сроковете за сключване на договори за събиране на отработени
масла и предаването им за оползотворяване
по години, в съответствие с целта по чл. 8;
5. план за информиране и привличане
на потребителите в прилаганата система за
събиране на отработени масла, включващ
провеждането на информационни кампании;
6. мерки, които ще бъдат взети в случай
на временно прекъсване на събирането или
намаляване количеството на събраните отработени масла и тяхното последващо оползотворяване;
7. списък на лицата, които ще участват в
системата за събиране, и описание на поетите
от тях ангажименти.
(2) Програмите по ал. 1 се утвърждават по
реда на глава шеста.

Раздел ІV
Системи за събиране и оползотворяване на
отработени масла

Г л а в а

ч е т в ъ р т а

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДЕЙНОСТИТЕ ПО
СЪБИРАНЕ, СЪХРАНЯВАНЕ, ТРАНСПОРТИРАНЕ, ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ И ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА ОТРАБОТЕНИ МАСЛА И
ОТПАДЪЧНИ НЕФТОПРОДУКТИ. ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ОТРАБОТЕНИ
МАСЛА И ОТПАДЪЧНИ НЕФТОПРОДУКТИ
Раздел I
Изисквания към дейностите по събиране,
съхраняване и транспортиране на отработени
масла и отпадъчни нефтопродукти
Чл. 21. Лицата, извършващи дейности по
събиране и транспортиране на отработени
масла и отпадъчни нефтопродукти, трябва да
притежават регистрационен документ, издаден
по реда на глава пета, раздел II от ЗУО.
Чл. 22. Отработените масла и отпадъчните нефтопродукти се събират и съхраняват
разделно по видове с кодове и наименования
съгласно наредбата по чл. 3, ал. 1 ЗУО или по
начин, който позволява тяхното регенериране,
оползотворяване и/или обезвреждане.
Чл. 23. (1) Отработените масла и отпадъчните нефтопродукти, съдържащи над 0,005
масови процента полихлорирани бифенили
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(ПХБ), се събират, съхраняват и транспортират разделно от други масла и отпадъчни
нефтопродукти.
(2) Отработените масла и отпадъчните нефтопродукти, съдържащи над 1 масов процент
хлор, се събират, съхраняват и транспортират
разделно от други масла и отпадъчни нефтопродукти.
Чл. 24. Събирането и/или съхраняването
на отработени масла и/или отпадъчни нефтопродукти се извършва:
1. в места за смяна на отработени масла;
2. на площадки за предварително съхраняване по смисъла на § 1, т. 27 от допълнителните разпоредби на ЗУО – в резултат на
експлоатацията на техника и оборудване;
3. в събирателни пу нктове, обособени
самостоятелно или като част от площадките, на които са разположени съоръжения и
инсталации за оползотворяване и/или обезвреждане на отработени масла и отпадъчни
нефтопродукти.
Чл. 25. (1) Местата за смяна на отработени
масла, площадките за предварително съхраняване и събирателните пунктове за отработени
масла и отпадъчни нефтопродукти по чл. 24,
както и обособените части от площадки, на
които се извършват дейности с отработени
масла и/или отпадъчни нефтопродукти, трябва
да отговарят на следните изисквания:
1. да бъдат бетонирани и/или покрити с
друг маслоустойчив материал;
2. да бъдат оборудвани с приемателни
резервоари и/или съдове за събиране и съхраняване;
3. да бъдат оборудвани с устройства за
безаварийно изпомпване и/или източване
на отработените масла и отпадъчните нефтопродукти;
4. да разполагат с налични количества
сорбенти (пръст, пясък и др.), използвани за
ограничаване на евентуални разливи;
5. да са оборудвани със съоръжения за
отстраняване на отработените масла и отпадъчните нефтопродукти от формираните
отпадъчни води.
(2) Местата за смяна на отработени масла,
площадките за предварително съхраняване и
събирателните пунктове за отработени масла и
отпадъчни нефтопродукти по чл. 24 се проектират, изграждат, преустройват, реконструират
и модернизират съгласно Наредба № Iз-1971 от
2009 г. за строително-техническите правила
и норми за осигуряване на безопасност при
пожар (обн., ДВ, бр. 96 от 2009 г.; изм. и доп.,
бр. 17 и 101 от 2010 г.).
(3) Съществуващите обекти по ал. 2 се експлоатират при спазване на Наредба № Iз-2377
от 2011 г. за правилата и нормите за пожарна
безопасност при експлоатация на обектите
(ДВ, бр. 81 от 2011 г.).
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(4) Площадките за предварително съхраняване по чл. 24, т. 2 и събирателните пунктове
по чл. 24, т. 3 се изграждат и експлоатират
при спазване изискванията на наредбата по
чл. 43, ал. 1 ЗУО.
Чл. 26. Приемателните резервоари и съдове
за събиране, включително за разделно събиране и съхраняване на отработени масла и
отпадъчни нефтопродукти по чл. 25, ал. 1, т. 2,
трябва да отговарят на следните изисквания:
1. да са изработени от материали, които
не взаимодействат с отработените масла и
отпадъчните нефтопродукти;
2. да са плътно затворени извън времето
на извършване на манипулации;
3. да са маркирани с надпис „Отработени
масла“ или „Отпадъчни нефтопрод у кти“,
както и с надпис, съдържащ кода и наименованието на отпадъка, съгласно наредбата
по чл. 3, ал. 1 ЗУО;
4. да са осигурени със съоръжения против
разливане съгласно Наредба № Iз-1971 от
2009 г. за строително-техническите правила
и норми за осигуряване на безопасност при
пожар.
Чл. 27. (1) При превозите и операциите
по товарене, разтоварване и обработка на
отработените масла и отпадъчните нефтопродукти, когато те са класифицирани като
вещества, опасни за околната среда, съгласно разпоредбите на Европейската спогодба
за международен превоз на опасни товари
по шосе (ADR) се спазват и разпоредбите
на Наредба № 40 от 2004 г. за условията и
реда за извършване на автомобилен превоз
на опасни товари (обн., ДВ, бр. 15 от 2004 г.;
изм. и доп., бр. 12 и 67 от 2007 г., бр. 16 и 18
от 2010 г. и бр. 100 от 2011 г.) и разпоредбите
на наредбата по чл. 43, ал. 1 ЗУО.
(2) Отработените масла и отпадъчните
нефтопродукти се транспортират със:
1. специализирани транспортни средства
при спазване изискванията на Наредба № 46
от 2001 г. за железопътен превоз на опасни
товари (обн., ДВ, бр. 107 от 2001 г.; изм., бр. 20
от 2010 г.) и наредбата по чл. 43, ал. 1 ЗУО;
2. специализирани плавателни средства
при спазване изискванията на Наредба № 15
от 2004 г. за предаване и приемане на отпадъци – резултат от корабоплавателна дейност,
и на остатъци от корабни товари (обн., ДВ,
бр. 94 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 103 от 2007 г.
и бр. 28 от 2009 г.) и Наредба № 5 от 2004 г.
за корабните документи (обн., ДВ, бр. 88 от
2004 г.; изм. и доп., бр. 109 от 2004 г., бр. 73
от 2005 г., бр. 9, 30 и 49 от 2009 г., бр. 54 от
2010 г. и бр. 11 от 2011 г.).
(3) Отработените масла и отпадъчните нефтопродукти се транспортират в съответствие с
международните правни актове за превоз на
опасни товари, в сила за Република България.
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Раздел IІ
Изисквания към дейностите по оползотворяване и обезвреждане на отработени масла и
отпадъчни нефтопродукти
Чл. 28. (1) Лицата, извършващи дейности по
третиране на отработени масла и отпадъчни
нефтопродукти, трябва да притежават:
1. разрешение, издадено по реда на глава
пета, раздел I от ЗУО, или
2. комплексно разрешително, издадено по
реда на глава седма, раздел II от Закона за
опазване на околната среда (ЗООС).
(2) Дейностите по регенериране на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти
се извършват при спазване на следните изисквания:
1. предотвратяване на възможните вредни
въздействия върху човешкото здраве и околната среда в резултат на експлоатацията на
инсталациите за регенериране;
2. намаляване във възможно най-висока
степен на количеството на неизбежните остатъци след регенерирането на отработени
масла и отпадъчни нефтопродукти, както и
съдържанието на опасни вещества в тях;
3. оползотворяване и/или обезвреждане на
отпадъците от регенерирането в съответствие
с разпоредбите на ЗУО и подзаконовите нормативни актове по прилагането му;
4. получените в резултат на регенерирането базови масла да не съдържат вещества,
представляващи опасни отпадъци по смисъла
на § 1, т. 12 от допълнителните разпоредби
на ЗУО;
5. получените в резултат на регенерирането
базови масла да не съдържат над 0,005 масови
процента ПХБ.
(3) Не се допуска регенериране на отработени масла, съдържащи над 0,005 масови
процента ПХБ.
Чл. 29. Изгарянето на отработени масла
и отпадъчни нефтопродукти се извършва в
съответствие с изискванията на наредбата по
чл. 43, ал. 1 ЗУО.
Чл. 30. Отработените масла и отпадъчните
нефтопродукти, съдържащи над 0,005 масови
процента ПХБ, се обезвреждат съгласно наредбата по чл. 43, ал. 1 ЗУО.
Чл. 31. Съоръженията и инсталациите, в
които се извършват дейностите по оползотворяване и/или обезвреждане на отработени
масла и отпадъчни нефтопродукти, подлежащи
на издаване на комплексно разрешително по
реда на глава седма, раздел II от ЗООС, трябва да осигурят прилагането на най-добрите
налични техники.
Раздел III
Изисквания при предаването и приемането на
отработени масла и отпадъчни нефтопродукти
Чл. 32. Лицата, при чиято дейност се образуват отработени масла и/или отпадъчни
нефтопродукти, както и притежателите на
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отработени масла и отпадъчни нефтопродукти ги предават за оползотворяване и/
или обезвреждане на лицата по чл. 28, ал. 1
въз основа на писмен договор или ги оползотворяват, и/или обезвреждат в собствени
съоръжения в съответствие с разпоредбите
на ЗУО и подзаконовите нормативни актове
по прилагането му.
Чл. 33. При предаване, транспортиране и
приемане на отработени масла и отпадъчни
нефтопродукти товародателят попълва идентификационен документ по образец съгласно
наредбата по чл. 48, ал. 1 ЗУО.
Чл. 34. Лицата, извършващи дейности по
оползотворяване и обезвреждане на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти,
осигуряват входящ контрол на приеманите
отпадъци съгласно изискванията на наредбата
по чл. 43, ал. 1 ЗУО.
Чл. 35. (1) При приемането на отработени
масла и/или отпадъчни нефтопродукти лицата,
които извършват дейности по събирането им,
както и лицата по чл. 34 осигуряват вземане
на представителна проба за изпитване с цел
установяване съответствието на вида, състава
и свойствата им, определени от технологията
на съответното съоръжение или инсталацията за събиране, оползотворяване и/или
обезвреждане.
(2) Представителната проба по ал. 1 се
разделя на две контролни проби и една арбитражна проба.
(3) От контролните проби по ал. 2 една
остава за лицето, което извършва предаването
на отработените масла и/или отпадъчните
нефтопродукти, а другата от двете контролни
проби – за лицето, което извършва приемането
на отработените масла и/или отпадъчните
нефтопродукти.
(4) Пробата по ал. 3 за лицето, което извършва предаването на отработените масла
и/или отпадъчните нефтопродукти, се съхранява до извършване на оползотворяването и/
или обезвреждането на отработените масла.
(5) Арбитражната проба по ал. 2 се съхранява от лицето, което извършва приемането
на от работените масла и/или отпадъчни
нефтопродукти, до извършване на оползотворяването и/или обезвреждането им.
(6) Вземането на пробите, тяхното манипулиране, етикетиране и транспортиране се
извършват съгласно БДС EN ISO 3171 и БДС
EN ISO 60 475.
(7) Приемането на отработени масла и
отпадъчни нефтопродукти от кораби се извършва по реда на Наредба № 15 от 2004 г. за
предаване и приемане на отпадъци – резултат
от корабоплавателна дейност, и на остатъци
от корабни товари.
Чл. 36. Лицата по чл. 34 осигуряват извършване на анализи за съдържание на ПХБ
и хлор в отработените масла преди оползотво-
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ряването и/или обезвреждането им съгласно
следните стандарти:
1. за съдържание на ПХБ в отработените
масла – БДС ЕN 12 766-1, БДС ЕN 12 766-2 и
БДС ЕN 61 619;
2. за съдържание на хлор в отработените
масла – БДС 15 172-84 и други еквивалентни
методи.
Чл. 37. (1) При установяване съдържание на
ПХБ в количество над 0,005 масови процента в отработените масла и/или отпадъчните
нефтопродукти лицата по чл. 34:
1. уведомяват лицето, от което са приели
отработените масла и/или отпадъчните нефтопродукти, в които е констатирано наличие
на ПХБ над стойностите по ал. 1;
2. информират органите, издали разрешението по чл. 67 ЗУО или комплексното
разрешително, издадено съгласно глава седма,
раздел II от ЗООС на лицата по чл. 32 и 34,
за произхода и количеството на отработените
масла и/или отпадъчните нефтопродукти по
ал. 1;
3. осигуряват съхраняването на отработените масла и/или отпадъчните нефтопродукти
по ал. 1 до тяхното обезвреждане;
4. осигуряват предаването на отработените
масла и/или отпадъчните нефтопродукти по
ал. 1 на лица, притежаващи разрешение за
третиране на отработените масла и/или отпадъчните нефтопродукти, съдържащи ПХБ
над стойностите по ал. 1, или ги връщат на
лицето, от което са ги приели.
(2) В случаите по ал. 1 лицата, извършващи
дейности по събиране на отработените масла,
осигуряват изпитването на съхраняваните от
тях контролни проби по чл. 35, ал. 3 за установяване притежателя на отпадъците.
(3) В случай на оспорване на резултатите
се извършва изпитване на арбитражната проба
по чл. 35, ал. 5 в трета независима акредитирана лаборатория.
(4) Разходите по ал. 1, т. 3 и 4, ал. 2 и 3
са за сметка на лицата, които са извършили
предаване на отработените масла, освен ако
в договора между тях е уговорено друго.
Чл. 38. Отработените масла и отпадъчните нефтопродукти, образувани в резултат на
разкомплектоването на излезлите от употреба
моторни превозни средства съгласно наредбата
по чл. 13, ал. 1 ЗУО:
1. се предават за оползотворяване и/или
обезвреждане на лицата по чл. 28, ал. 1, и
2. се зачитат за изпълнение на целите по
наредбата по чл. 13, ал. 1 ЗУО относно моторни превозни средства (МПС) при тяхното
регенериране и/или оползотворяване, като
разходите са за сметка на лицата, пускащи
на пазара МПС.
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ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КМЕТА НА ОБЩИНАТА
Чл. 39. (1) Кметът на общината:
1. определя местата за смяна на отработени
моторни масла на територията на общината,
без да възпрепятства дейността на лицата,
сключили договор с организация по оползотворяване, и/или на лицата, които изпълняват
задълженията си индивидуално, и информира
обществеността за местоположението им и за
условията за приемане на отработените масла;
2. съдейства за извършване на дейностите
по събиране и съхраняване на излезли от
употреба масла и предаването им за оползотворяване или обезвреждане.
(2) Кметът на общината извършва дейнос
тите по ал. 1 в следните случаи:
1. по т. 1 – когато местата за смяна на
отработени моторни масла са разположени
върху общински имот, и
2. по т. 2 – когато има сключен договор
за извършване на дейностите по събиране
на отработени масла и предаването им на
инсталации за оползотворяване и/или обезвреждане със:
а) организация по оползотворяване на
отработени масла;
б) лица, които пускат на пазара масла и
изпълняват задълженията си индивидуално;
в) други лица, притежаващи разрешение или
регистрационен документ, издаден по реда на
глава пета, раздели I и II ЗУО, за извършване
на дейности по събиране, транспортиране,
рег енери ра не и/и л и оползо т воря ва не на
отработени масла, и/или комплексно разрешително, издадено по реда на глава седма,
раздел II от ЗООС.
Г л а в а

ш е с т а

ПРОГРАМИ
Чл. 40. В Националния план за управление
на отпадъците по чл. 49, ал. 1 ЗУО се предвиждат мерки за управлението на отработените
масла и отпадъчните нефтопродукти.
Чл. 41. В програмите за управление на
отпадъците по чл. 52, ал. 1 ЗУО се включва
раздел за управление на отработените масла
и отпадъчните нефтопродукти.
Чл. 42. (1) Лицата, които пускат на пазара
масла и изпълняват задълженията си индивидуално, и организациите по оползотворяване
на отработени масла разработват програми
по чл. 53, ал. 1 ЗУО.
(2) Програмите по чл. 53, ал. 1 ЗУО се утвърждават от министъра на околната среда и
водите или оправомощено от него длъжностно
лице по реда на чл. 86 и 87 ЗУО.
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(3) В случаите по чл. 53, ал. 2 ЗУО лицата
по ал. 1 представят пред компетентния орган
по ал. 2 актуализирана програма заедно със
заявление за изменение или допълнение на
разрешението по чл. 81, ал. 1 ЗУО, които се
разглеждат по реда на чл. 90, ал. 3 – 5 ЗУО.
(4) Програма по ал. 3 се утвърждава с
решението по чл. 90, ал. 4 ЗУО.
(5) Компетентният орган по ал. 2 отказва
да утвърди програмата по ал. 3 в случаите
по чл. 90, ал. 5 ЗУО.
Г л а в а

с е д м а

ИНФОРМАЦИЯ
Чл. 43. Лицата по чл. 21, чл. 28, ал. 1 и
чл. 32 водят отчетни книги и предоставят
отчети съгласно изискванията на наредбата
по чл. 48, ал. 1 ЗУО.
Чл. 44. (1) Лицата, които изпълняват задълженията си индивидуално, организациите
по оползотворяване и лицата, заплащащи
продуктова такса в Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната
среда (ПУДООС), предоставят информация
на изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по околната среда (ИАОС) в
електронен формат съгласно приложение № 1
за количествата масла:
1. пуснати на пазара;
2. изнесени и/или изпратени от територията
на страната към територията на друга държава – членка на ЕС, от пуснатите на пазара.
(2) Информацията по ал. 1 се предоставя
от организациите по оползотворяване за всяко
лице – член на организацията.
(3) Информацията по ал. 1 се подава в
информационната система, поддържана от
ИАОС.
(4) Изпълнителният директор на ПУДООС
предоставя на изпълнителния директор на
ИАОС в електронен формат списък на лицата,
заплатили продуктова такса за масла.
(5) Информацията по ал. 1 и 4 се предоставя за текущата година за следните периоди:
1. 1 януари – 31 март;
2. 1 април – 30 юни;
3. 1 юли – 30 септември;
4. 1 октомври – 31 декември.
(6) Информацията по ал. 1 и 4 се предоставя в 20-дневен срок от изтичането на
съответния период по ал. 5.
(7) В случаите на необходимост от коригиране на информацията по ал. 1 коригиращата
справка за цялата отчетна година се подава
в периода 1 – 20 февруари на годината, следваща отчетна година.
Чл. 45. (1) Директорът на Агенция „Митници“ предоставя на изпълнителния директор
на ИАОС информация относно внесените и
изнесените от страната масла.
(2) Изпълнителният директор на Националната агенция за приходите предоставя на
изпълнителния директор на ИАОС информа-
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ция относно пристигналите на територията
на страната от друга държава – членка на ЕС,
и изпратените от територията на страната
към територията на друга държава – членка
на ЕС, масла.
(3) Председателят на Националния статистически институт представя на изпълнителния
директор на ИАОС информация относно пуснатите на пазара масла от производителите
в страната.
(4) Информацията по ал. 1 – 3 се предоставя в съответствие с Комбинираната
номенклатура на стоките, приложена към
Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета от
23 юли 1987 г. относно тарифната и статистическа номенклатура и Обща митническа
тарифа (ОВ, L 256, 7.9.1987 г.).
(5) Информацията по ал. 1 – 3 се предоставя периодично при поискване от изпълнителния директор на ИАОС на основание на
сключено споразумение.
(6) Видът на информацията по ал. 1 – 3,
начинът и сроковете за предоставянето є се
уреждат със споразумението по ал. 5.
Чл. 46. Ежегодно до 1 март всяка организация по оползотворяване предоставя на
министъра на околната среда и водите списък
на лицата, участващи в нея, които:
1. не са заплащали уговореното є възнаграждение;
2. не са є докладвали за количеството
масла, пуснато от тях на пазара за предходната година.
Чл. 47. Ежегодно до 31 март лицата, които
пускат на пазара масла и изпълняват задълженията си индивидуално, и организациите
по оползотворяване на масла представят на
изпълнителния директор на ИАОС информация за предходната година за:
1. предприетите мерки за организиране на
събирането и регенерирането и оползотворяването на отработени масла;
2. мерките, които са били взети в случай
на временно прекъсване на събирането или
намаляване количеството на събраните отработени масла и тяхното последващо третиране;
3. предприетите действия за информиране
и привличане на потребителите в прилаганата
система за събирането на отработени масла,
включително проведените информационни
кампании;
4. резултатите от дейността по изпълнение
на задълженията по наредбата с посочване
на точни данни за изпълнението на целта
по чл. 8.
Чл. 48. Организациите по оползотворяване
на масла представят освен информацията по
чл. 47 и информация за предприети мерки за
привличане на лицата, които пускат на пазара
масла в организацията по оползотворяване.
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Чл. 49. Ежегодно до 31 март изпълнителният директор на ПУДООС представя на
изпълнителния директор на ИАОС информация за събраните средства от продуктови
такси през предходната календарна година
от пуснатите на пазара масла и за предприетите мерки за организиране на събирането,
оползотворяването и обезвреждането на отработените масла.
Чл. 50. Ежегодно до 30 ноември въз основа на събраните данни по чл. 43 – 49 изпълнителният директор на ИАОС изготвя и
представя доклад до министъра на околната
среда и водите относно прилагането на разпоредбите на наредбата на национално ниво
за предходната година.
Чл. 51. Изпълнителният директор на ИАОС
осигурява достъп на обществеността до доклада по чл. 50 по подходящ начин.
Г л а в а

о с м а

УСЛОВИЯ И РЕД ЗА РЕГИСТРИРАНЕ НА
ЛИЦАТА, ПУСК АЩИ НА ПАЗАРА МАСЛА
Чл. 52. (1) Всяко лице, което пуска на
пазара масла, е длъжно да поиска да бъде
вписано в публичния регистър по чл. 45,
ал. 1, т. 4 ЗУО, като заяви подлежащите на
вписване данни.
(2) За вписване в регистъра по чл. 45, ал. 1,
т. 4 ЗУО лицата по ал. 1 в едномесечен срок
от започването на дейност, определена като
пускане на пазара на масла по § 1, т. 20 от
допълнителните разпоредби, подават по електронен път на интернет страницата на ИАОС
най-малко следната информация:
1. наименование и единен идентификационен код (ЕИК);
2. търговски марки, които лицето използва
в страната (ако е приложимо);
3. адрес за кореспонденция, включващ
пощенски код, населено място, име и номер
на улица/булевард и интернет адрес;
4. лице за контакт, включително телефон,
факс и електронна поща;
5. вид на маслата, които пускат на пазара;
6. начин на изпълнение на задълженията – индивидуално или чрез колективна
система, включително наименованието на
организацията по оползотворяване, в която
членуват.
(3) Редът и начинът за водене на публичния
регистър по чл. 45, ал. 1, т. 4 ЗУО се определя
с наредбата по чл. 48, ал. 1 ЗУО.
Чл. 53. В срок до 7 дни от постъпването на
информацията по чл. 52, ал. 2 изпълнителният
директор на ИАОС предоставя по подходящ
начин на заявителя регистрационен номер.
Чл. 54. (1) При промяна на някои от дан
ните, представени с информацията по чл. 52,
лицата, които пускат на пазара масла, са
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длъжни в едномесечен срок от настъпване
на промяната да уведомят изпълнителния
директор на ИАОС по електронен път.
(2) Когато лицата по ал. 1 преустановят
извършването на дейност, определена като
пускане на пазара на масла по § 1, т. 20 от
допълнителните разпоредби, са длъжни в
едномесечен срок да се отпишат от регистъра
по чл. 45, ал. 1, т. 4 ЗУО, като уведомят за
това изпълнителния директор на ИАОС по
електронен път.
Г л а в а

д е в е т а

РЕД ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЧЛ. 59 ЗУО
Раздел I
Общи разпоредби
Чл. 55. (1) Организацията по оползотворяване на отработени масла и лицата, които
пускат на пазара масла и изпълняват задълженията си индивидуално, доказват постигането на целта по чл. 8 и изпълнението на
задълженията по чл. 19, като представят до
31 март на текущата година пред министъра
на околната среда и водите отчет по образец
съгласно приложение № 2 и доклад с фактически констатации за предходната година.
Докладът и отчетът се представят и при липса
на пуснати на пазара количества масла.
(2) Докладът по ал. 1 се изготвя от регистриран одитор по смисъла на Закона за
независимия финансов одит след извършени
договорени процедури в съответствие с разпоредбите на Меж дународните одиторски
стандарти и действащото законодателство.
(3) Отчетът по ал. 1 се заверява от регистрирания одитор по ал. 2 въз основа на
доклада с фактически констатации за проверка изпълнението на целта по чл. 8 и на
задълженията по чл. 19.
(4) Докладът и отчетът по ал. 1 се представят на хартиен и електронен носител.
(5) Към доклада по ал. 1 се прилагат наймалко:
1. копия на първични счетоводни документи, удостоверяващи количеството на събраните и на оползотворените отработени масла;
2. документи, удостоверяващи износа на
отработени масла през отчетната година и/или
изпращането им от територията на страната
към територията на друга държава – членка
на ЕС;
3. информация за пуснатите на пазара
масла, изготвена на база месечни справкидекларации съгласно договорите им.
(6) По преценка министърът на околната
среда и водите може да изиска предоставянето на допълнителна информация и/или
документи, удостоверяващи изпълнението
на задълженията и на целта по ЗУО и по
наредбата.
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Раздел II
Процедура по доказване изпълнение на цели
и задължения на индивидуални системи
Чл. 56. Регистрираният одитор по чл. 55,
ал. 2 извършва проверка на лицата, които
изпълняват задълженията си индивидуално, и
изготвя доклад с фактически констатации за
потвърждаване на информацията в отчета по
чл. 55, ал. 1 и изпълнение на задълженията
по ЗУО и на чл. 8 и 19 от наредбата.
Чл. 57. За изготвяне на доклада по чл. 56
регистрираният одитор проверява документи,
съдържащи информация и констатации за:
1. количеството пуснати на пазара масла
за предходната година и предоставената информация за тях, изготвена на база месечните
справки-декларации, съгласно наредбата по
чл. 59, ал. 1 ЗУО;
2. счетоводните регистри по чл. 9, ал. 1 от
Закона за счетоводството (ЗС), послужили за
изготвяне на оборотната ведомост и годишната данъчна декларация;
3. дневниците за продажбите и декларациите по Закона за данък върху добавената
стойност (ЗДДС) и главната книга по ЗС
за периода на проверката, като се правят
сравнения между фактическите констатации,
установени по технологични норми и по счетоводни операции;
4. информацията по чл. 44;
5. количествата събрани, предадени за
оползотворяване и оползотворени отработени масла за предходната година, в т.ч.
сключените договори с лица, притежаващи
документ по чл. 35 ЗУО, отчетните документи
за събраните, предадените за оползотворяване и оползотворените отработени масла и
издадените счетоводни документи по силата
на тези договори;
6. количеството на изнесените и/или изпратените от територията на страната отработени
масла, в т.ч. договорите за извършване на
операция по окончателно оползотворяване,
включително регенериране, с лице, което
притежава разрешение по националното си
законодателство за извършване на съответната операция, подписани и подпечатани
документи по приложения IА и IБ и/или по
приложение VII на Регламент № 1013/2006
за всеки конкретен превоз и сертификат от
съответното съоръжение, че е завършена
окончателната операция по оползотворяване,
в т.ч. регенериране;
7. наличието на действащи договори с общини и други лица за изграждане на системи
за разделно събиране на отработени масла, в
т.ч. броя на разположените съдове за разделно
събиране на отработени масла;
8. количеството разделно събрани отработени масла, в т.ч. от местата за смяна на
масла и други обекти;
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9. проведени информационни кампании и
разработване на информационни материали;
10. разходи за изпълнение на задълженията по събиране и оползотворяване, в т.ч. за:
а) закупените съдове, транспортна техника, друга техника за разделно събиране на
отработени масла, съоръжения за третиране
на събрани отработени масла и тяхното оползотворяване, в т.ч. регенериране;
б) изпълнението на договорите с лицата,
притежаващи документ по чл. 35 ЗУО за
количествата събрани от работени масла,
предадените за оползотворяване, в т.ч. регенериране, и оползотворените отработени масла;
в) проведените рекламни и информационни кампании и издадените информационни
материали;
11. приходите от продажба на отработени
масла, както и други приходи, постъпили
през предходната година;
12. изпълнението на за дъл жени я та за
разделно събиране и оползотворяване на
отработени масла.
Чл. 58. (1) Докладът по чл. 56, изготвен
за лицата, които изпълняват индивидуално
целите и задълженията си, съдържа констатации и заключение за:
1. количествата пуснати на пазара масла
за предходната година;
2. размера на продуктовата такса, от която
лицето, което изпълнява индивидуално задълженията си, се освобождава при доказано
изпълнение на целта по чл. 8;
3. наличие на изградена система за разделно
събиране и оползотворяване на отработени
масла;
4. наличие на сключени договори с лица
по чл. 21 и чл. 28, ал. 1;
5. наличие на документи по чл. 35 ЗУО на
лицата по чл. 21 и чл. 28, ал. 1;
6. наличие на договори с общини;
7. количество на събраните и предадените
за оползотворяване отработени масла, като за
всяко лице по чл. 21 се посочва събраното и
предаденото за оползотворяване количество
масла на съответното лице, което извършва
оползотворяването;
8. количество на оползотворените към 31
декември на отчетната година отработени
масла от всяко от лицата по чл. 28, ал. 1;
9. разходите на лицата, които изпълняват
индивидуално целта по чл. 8 и задълженията
по чл. 19;
10. съответствие или несъответствие между
количествата, посочени в отчета по чл. 55,
ал. 1, и тези, отчетени в счетоводните регистри;
11. размера на вложените средства за
създаване на система за събиране и оползотворяване на отработени масла и постигане
на целта по чл. 8;
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12. приложените мерки за организиране
събирането и оползотворяването на отработени масла;
13. мерките, които са били взети в случай
на временно прекъсване на събирането или
намаляване количеството на събраните отработени масла и тяхното последващо третиране;
14. предприетите действия за информационни кампании;
15. изпълнение/неизпълнение на условията
в разрешението, издадено по реда на глава
пета, раздел III от ЗУО.
(2) Целта за оползотворяване на отработени масла нa лицата, които изпълняват
индивидуално задълженията си, се счита за
изпълнена, когато:
1. е представен доклад по чл. 56 и отчет
в срока по чл. 55, ал. 1, и
2. е налице изпълнение на заложени я
процент по оползотворяване на отработени
масла по чл. 8, ал. 1.
Раздел III
Процедура по доказване изпълнение на цели
и задължения на колективни системи
Чл. 59. Регистрираният одитор по чл. 55,
ал. 2 извършва проверка на организациите
по оползотворяване и изготвя доклад с фактически констатации за потвърждаване на
информацията, посочена в отчета по чл. 55,
ал. 1, и изпълнение на задълженията по ЗУО
и на чл. 8 и 19 от наредбата.
Чл. 60. За изготвяне на доклада по чл. 59
регистрираният одитор проверява документи,
съдържащи информация и констатации за:
1. договорите, сключени между организацията по оползотворяване и нейните членове
за изпълнение на целта по чл. 8, с данни за
седалище и адрес на управление, ЕИК и период на действие на договора, както и:
а) списък на членовете на организацията,
прекратили договорите си през отчетната
година;
б) списък на членовете на организацията по
оползотворяване, за които организацията по
оползотворяване е изпълнила целта по чл. 8;
в) проверка на декларациите за пуснатите
на пазара масла, представени на организацията от всеки от членовете є;
г) изчисление и сравнение на размера на
дължимите и на заплатените към организациите по оползотворяване възнаграждения;
2. количеството пуснати на пазара масла
за предходната година от всеки член, за който
организацията е изпълнила целта по чл. 8,
в т.ч. съпоставяне на данните от месечните
справки-декларации съгласно договорите и
представени от всеки член на организацията
с тези от счетоводните регистри на сметките,
отчитащи приходите от членовете към организацията по първични счетоводни документи
(фактури) за фактурираното възнаграждение
за пуснатите на пазара масла;

ВЕСТНИК

С Т Р. 3 7

3. размера на фактурираните възнаграждения за количествата пуснати на пазара масла
от членовете на организацията;
4. средствата, постъпили в организацията
за отчетната година от лицата, които пускат
на пазара масла, за които организацията
по оползотворяване е изпълнила целта по
чл. 8, в т.ч.:
а) проверка на синтетични, аналитични
и х ронолог и чни счетоводни рег ист ри на
сметките, отчитащи паричните средства и
разчетите с клиенти;
б) проверка и анализ на отчетените приходи
от възнаграждения и съпоставяне на данните
с годишния финансов отчет;
5. счетоводните регистри по чл. 9, ал. 1
ЗС, послужили за изготвяне на оборотната
ведомост и годишната данъчна декларация;
6. дневниците за продажбите и декларациите по ЗДДС и главната книга по ЗС – за
периода на проверката, като се правят сравнени я меж д у фак тическ ите констатации,
установени по технологични норми и по
счетоводни операции;
7. договори с лица, притежаващи документ
по чл. 35 ЗУО за извършване на дейности по
събиране и оползотворяване на отработени
масла;
8. документи, удостоверяващи количествата събрани и предадени за оползотворяване
и оползотворени отработени масла за пред
ходната година, в т.ч. сключените договори
с лица, притежаващи документ по чл. 35
ЗУО, отчетните документи за събраните и
предадените за оползотворяване отработени
масла и издадените счетоводни документи
по силата на тези договори;
9. документи, удостоверяващи количес
твото на изнесените и/или изпратените от
територията на страната отработени масла,
в т.ч. договори за извършване на операция по
окончателно оползотворяване с лице, което
притежава разрешение по националното си
законодателство за извършване на съответната операция, подписани и подпечатани
документи по приложения IА и IБ и/или по
приложение VII на Регламент № 1013/2006
за всеки конкретен превоз и сертификат от
съответното съоръжение, че е завършена
окончателната операция по оползотворяване,
в т.ч. регенериране;
10. наличието на действащи договори с
общини за изграждане на системи за събиране на отработени масла на територията
на общините;
11. изградени системи за събиране на отработени масла, в т.ч.:
а) брой и наименование на обектите, от
които се събират отработени масла;
б) първични счетоводни документи, удостоверяващи количество на събраните отработени
масла съгласно сключени договори с лица,

С Т Р.

38

ДЪРЖАВЕН

притежаващи разрешение или регистрационен
документ по чл. 35 ЗУО, в т.ч. по видове, с
кодове и наименования съгласно наредбата
по чл. 3 ЗУО;
в) списък на площадките и събирателни
пунктове (собствени или наети), на които се
извършват дейностите по събиране, съхраняване, транспортиране, оползотворяване и
обезвреждане на отработени масла;
12. проведени информационни кампании и
разработване на информационни материали;
13. средствата, постъпили в организацията по оползотворяване през предходната
година от:
а) лицата, пускащи на пазара масла, участващи в организацията по оползотворяване,
в т.ч. размера на заплатеното възнаграждение за оползотворяване на организацията
по оползотворяване от всеки член, както и
списък на членовете, които не са заплащали
възнаграждения за оползотворяване;
б) продажба на отработени масла, както и
други приходи, постъпили през предходната
година;
14. разходите на организацията по оползотворяване за предходната година за изпълнение на целта по оползотворяване за:
а) събиране и оползотворяване на отработени масла, образувани в резултат на пуснатите на пазара масла от лицата – членове
на организацията, по дейности, както следва:
аа) за обслужване на съдовете за разделно
събиране;
бб) за събиране, съхраняване и последващо
третиране;
вв) за транспортиране до площадки за
регенериране и др.;
б) осигуряване на съдове, транспортна
техника, друга техника за разделно събиране на отработени масла и съоръжения за
предварително и последващо третиране на
отработени масла;
в) провеждане на информационни кампании и разработване на информационни
материали;
15. лицата, на които организацията по
оползотворяване е изпълнила задълженията
по оползотворяване, с посочени седалище и
адрес на управление и ЕИК;
16. лицата, на които организацията по
оползотворяване не е изпълнила задълженията по оползотворяване, с изрично посочени
седалище и адрес на управление и ЕИК;
17. членовете на организацията, които
са сключили договори, но не са подавали
декларации за пуснатите на пазара масла с
изрично посочени седалище и адрес на управление и ЕИК;
18. членовете на организацията, които са
подавали нулеви декларации за пуснатите на
пазара масла.
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Чл. 61. (1) Докладът по чл. 55, изготвен за
организацията по оползотворяване, съдържа
констатации и заключение за:
1. лицата, участващи в организацията по
оползотворяване през съответната година, с
данни за всяко лице, включващи седалище и
адрес на управление, ЕИК, регистрационен
номер съгласно регистъра по чл. 45, ал. 1,
т. 3 ЗУО и период на действие на сключения
договор по чл. 11, ал. 1 за съответната година;
2. лицата, участващи в организацията по
оползотворяване, прекратили договорите си
през отчетната година, с данни за всяко лице,
включващи седалище и адрес на управление, ЕИК, регистрационен номер съгласно
регистъра по чл. 45, ал. 1, т. 3 ЗУО и период
на действие на сключения договор по чл. 11,
ал. 1 за съответната година;
3. лицата, участващи в организацията по
оползотворяване през съответната година,
които не са є заплащали уговореното възнаграждение и/или не са є предоставяли
информация и за които не са изпълнени задълженията по чл. 8 и 19, с данни за всяко
лице, включващи седалище и адрес на управ
ление, ЕИК, регистрационен номер съгласно
регистъра по чл. 45, ал. 1, т. 3 ЗУО и период
на действие на сключения договор по чл. 11,
ал. 1 за съответната година;
4. лицата, участващи в организацията по
оползотворяване, които са подали нулеви
декларации за пуснатите на пазара масла
през отчетната година, с данни за всяко лице,
включващи седалище и адрес на управление,
ЕИК, регистрационен номер от регистъра по
чл. 45, ал. 1, т. 3 ЗУО, период на действие на
сключения договор по чл. 11, ал. 1 за съответната година;
5. лицата, участващи в организацията по
оползотворяване, които са сключили договор
с организацията през отчетната година и
договорът не обхваща количествата, пуснати
на пазара през цялата календарна година;
6. количеството пуснати на пазара масла
за отчетната година от всеки член на организацията по оползотворяване;
7. размера на начислените и платени възнаграждения от членовете на организацията
по оползотворяване;
8. размера на продуктовата такса за количествата пуснати на пазара масла от всеки
член на организацията по оползотворяване;
9. лицата, участващи в организацията по
оползотворяване, подали нулеви декларации
за пуснатите на пазара масла, през цялата
година;
10. лицата, участващи в организацията
по оползотворяване, сключили договори, но
неподали декларации за пуснати на пазара
масла;
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11. лицата, участващи в организацията
по оползотворяване, които не са заплатили
възнагражденията към организацията;
12. наличието на сключени договори с
лица по чл. 21 и чл. 28, ал. 1 с информация
за лицето – адрес, ЕИК и датата на влизане
в сила на договора;
13. ск лючените договори с общини по
чл. 39, ал. 2, т. 2, буква „а“;
14. количеството на събраните отработени
масла с посочване на лицата по чл. 21 и количествата събрани отработени масла от тях;
15. кол и чес т во т о на оползо т ворен и т е
отработени масла с посочване на лицата по
чл. 28, ал. 1;
16. средствата, постъпили в организацията
по оползотворяване до 20 февруари на следващата година от вноски от нейни членове
за предходната година, както и от продажба
на отработени масла и други приходи;
17. разходите на организацията по оползотворяване за предходната година, общо и
в т.ч. за:
а) изпълнение на дейностите, предвидени
в програмата по чл. 42, ал. 1;
б) изпълнение на договорите с лицата по
чл. 21 и чл. 28, ал. 1;
в) информационни кампании;
г) други разходи;
18. предприетите мерки за организиране
на събирането и оползотворяването на отработени масла;
19. мерките, които са били взети в случай
на временно прекъсване на събирането или
намаляване количеството на събраните отработени масла и тяхното последващо третиране;
20. предприетите действия за информиране
и привличане на потребителите в прилаганата
система за събиране на отработени масла,
включително проведените информационни
кампании;
21. извършен или не износ на отработени
масла през предходната календарна година
и/или изпращането им от територията на
страната към територията на друга държава – членка на ЕС:
а) наличие на договор за извършване на
операция по окончателно оползотворяване с
лице, което притежава разрешение по националното си законодателство за извършване
на съответната операция;
б) подписани и подпечатани документи по
приложения IА и IБ или по приложение VII
на Регламент 1013/2006 за всеки конкретен
превоз;
в) сертификат от съответното съоръжение,
че е завършена окончателната операция по
оползотворяване – когато такива са се върнали обратно;
г) наличие на документи при износ на
отработени масла за трети страни – копие
на разрешение или друг документ по наци-
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оналното законодателство на съответната
страна, съгласно който лицето – получател
на отпадъците, има право да извършва оползотворяване на отпадъци, съответстващо на
нормите за опазване на околната среда и
човешкото здраве;
22. съответствие/несъответствие между количествата, посочени в отчета за предходната
календарна година за изпълнение на целта по
чл. 8 от организациите по оползотворяване,
по образец съгласно приложение № 2 с тези,
отчетени в счетоводните регистри и потвърдени с направените констатации;
23. изпълнение/неизпълнение на условията към разрешението на организацията по
оползотворяване, издадено по реда на глава
пета, раздел ІІІ от ЗУО.
(2) Целта за оползотворяване на отработени
масла нa организациите по ополозвотворяване
се счита за изпълнена, когато:
1. е представен доклад по чл. 59 и отчет
в срока по чл. 55, ал. 1, и
2. е налице изпълнение на заложени я
процент по оползотворяване на отработени
масла по чл. 8, ал. 1.
(3) Целта за оползотворяване нa лицата – членове на организация по оползотворяване, се счита за изпълнена, когато:
1. са є заплатили уговореното възнаграждение, и
2. са є предоставили информация относно
действителното количество масла, пуснати
на пазара за съответния период.
Раздел ІV
Производство за издаване на заповеди по
чл. 59, ал. 3 и 4 ЗУО
Чл. 62. (1) Ежегодно до 31 март министърът на околната среда и водите назначава
със заповед комисия, която да проверява
отчетите и докладите по чл. 55, ал. 1 и документите по чл. 55, ал. 5, както и констатациите в докладите по чл. 18, ал. 3 ЗУО.
При необходимост комисията съвместно с
Регионалната инспекция по околната среда
и водите (РИОСВ) извършва проверка на
място на организациите по оползотворяване,
на лицата, членуващи в организацията, и/или
на лицата, които пускат на пазара масла и
изпълняват задълженията си индивидуално,
и/или на лицата, извършващи дейности по
събиране и/или рециклиране и сключили
договори с организации по оползотворяване
и/или с лица, които пускат на пазара масла
и изпълняват задълженията си индивидуално.
(2) Комисията по ал. 1 приключва дейността с доклад, който съдържа:
1. фактически констатации от проверката;
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2. ясно изразено мнение и заключение за
изпълнението на целта по чл. 8, ал. 1 за всяка
от организациите по оползотворяване и за
всяко лице, което изпълнява задълженията
си индивидуално;
3. предложение за налагане на санкции и/
или отнемане на разрешенията на организациите по оползотворяване и на лицата, които
изпълняват задълженията си индивидуално,
по реда на глава пета, раздел III от ЗУО;
4. предложение за налагане на санкции
на лицата, които пускат на пазара масла,
както и на лицата по чл. 18, ал. 3, т. 4 ЗУО
в случай на установени нарушения на този
закон и на наредбите;
5. предложение за усвояване на банковата
гаранция по чл. 82, ал. 3 ЗУО.
Чл. 63. (1) Министърът на околната среда и водите до 15 май на текущата година
определя със заповед лицата, които пускат
на пазара масла и изпълняват задълженията
си индивидуално, организациите по оползотворяване и членовете на организациите по
оползотворяване, които заплащат продуктова
такса по чл. 59, ал. 1, т. 2 – 5 ЗУО, както и
нейния размер.
(2) Когато организацията по оползотворяване на масла или лицата, които пускат на
пазара масла и изпълняват задълженията си
индивидуално, не представят доклад по чл. 55,
ал. 1, те се включват в заповедта по ал. 1.
(3) Министърът на околната среда и водите
до 15 май на текущата година определя със
заповед лицата, които пускат на пазара масла
и изпълняват задълженията си индивидуално,
организациите по оползотворяване и членовете на организациите по оползотворяване,
които не заплащат продуктова такса по чл. 59,
ал. 1, т. 2 – 5 ЗУО.
(4) Средствата от продуктова такса за
масла, набрани по реда на чл. 59, ал. 1, т. 1
ЗУО, се разходват от ПУДООС за събиране,
транспортиране, съхраняване, оползотворяване и обезвреждане на отработени масла,
както и за информационни кампании, контрол
и други дейности, свързани с управление на
масла и нефтопродукти, и отпадъците от тях
в съответствие с Правилника за устройството
и дейността на Предприятието за управление
на дейностите по опазване на околната среда,
приет с Постановление № 81 на Министерския
съвет от 2012 г. (ДВ, бр. 33 от 2012 г.).
Г л а в а
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УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ И
УСВОЯВАНЕ НА БАНКОВА ГАРАНЦИЯ
Чл. 64. (1) Банковата гаранция по чл. 82,
ал. 1, т. 2 и 4 ЗУО се предоставя за гарантиране постигането на целта по чл. 8, ал. 1 и
създаването на система за разделно събиране
и оползотворяване на отработени масла в
съответствие с изискванията на наредбата.
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(2) Банковата гаранция по ал. 1 се предоставя за едногодишен период, който започва
да тече от датата на издаването є.
(3) Банковата гаранция по ал. 1 се връща
на заявителя заедно с решението по чл. 87,
ал. 2 ЗУО за отказ за издаване на разрешение по чл. 81, ал. 1 ЗУО или с решението
по чл. 88, ал. 2, т. 3 ЗУО за прекратяване на
действието на разрешението.
Чл. 65. (1) Най-малко един месец преди
изтичането на срока на действие на банковата
гаранция по чл. 64, ал. 1 организациите по
оползотворяване и лицата, които изпълняват
задълженията си индивидуално, предоставят
на министъра на околната среда и водите
подновена банкова гаранция.
(2) Срокът на действие на подновената
банкова гаранция започва да тече от датата
на изтичане срока на предходната банкова
гаранция.
(3) Задължението за предоставяне на подновена банкова гаранция в срока по ал. 1
се включва като условие в разрешението по
чл. 81, ал. 1 ЗУО.
Чл. 66. (1) Банковата гаранция се издава
в полза на министъра на околната среда и
водите и трябва да отговаря най-малко на
следните изисквания:
1. да осиг у рява безусловно плащане в
полза на министъра на околната среда и
водите – при първо поискване, без възможност за възразяване или уговаряне на други
формални условия на плащане;
2. да е неотменяема;
3. единствено условие за предявяването є
да е постъпването при гаранта на писмено
искане от министъра на околната среда и
водите, съдържащо мотивирано твърдение
за наличие на някои от случаите по чл. 82,
ал. 3, т. 1 – 3 ЗУО за организацията по оползотворяване или лицето, което изпълнява
задълженията си индивидуално;
4. да е налице пълно съвпадение между
задълженията по чл. 64, ал. 1 и задълженията, посочени в гаранцията, като гаранцията
покрива всички видове неизпълнение на тези
задължения;
5. да е посочена ясно датата, до която е
валидна гаранцията.
(2) Банковата гаранция се представя в
оригинал.
Чл. 67. (1) За усвояване на банковата гаранция министърът на околната среда и водите
подава писмено искане към банката гарант,
съдържащо мотивирано твърдение за наличие
на някой от случаите по чл. 82, ал. 3, т. 1 – 3
за организацията по оползотворяване или за
лицето, което изпълнява задълженията си
индивидуално.
(2) Банковата гаранция се усвоява до размера по чл. 82, ал. 3, т. 1, 2 или 3 ЗУО.
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Чл. 68. (1) Банката гарант превежда сумата по банковата гаранция по сметка на
Министерството на околната среда и водите
при първо писмено поискване независимо
от възраженията на организациите по оползотворяване на отработени масла и/или на
лицата, които изпълняват задълженията си
индивидуално и без уговаряне на други формални условия на плащане.
(2) В случаите по чл. 82, ал. 3, т. 2 и 3
ЗУО в едномесечен срок след усвояването
на банковата гаранция организацията по
оползотворяване или лицето, изпълняващо
задълженията си индивидуално, представят
подновена до пълния размер банкова гаранция съгласно чл. 82, ал. 1, т. 1 или 4 ЗУО по
реда на чл. 59.
Г л а в а
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КОНТРОЛ

Чл. 69. Министърът на околната среда и
водите или оправомощени от него длъжностни
лица контролират спазването на условията на
разрешенията по глава пета, раздел ІІІ от ЗУО,
издадени на организации по оползотворяване
и на лицата, които изпълняват задълженията
си индивидуално, за управление на масово
разпространени отпадъци.
Чл. 70. Директорът на РИОСВ или оправомощено от него длъжностно лице контролира:
1. правилното начисляване и своевременното заплащане на продуктовата такса по
чл. 59 ЗУО от лицата по чл. 14, ал. 1 ЗУО;
2. изпълнението на задълженията по наредбата на лицата, извършващи дейности по
събиране, транспортиране и/или третиране на
отработени масла, сключили договор с организация по оползотворяване или с лица, които
изпълняват задълженията си индивидуално;
3. изпълнението на задължението за регис
триране на лицата, които пускат на пазара
масла, съгласно изискванията на глава осма;
4. предоставянето на информация от задължените лица съгласно изискванията на чл. 44;
5. кметовете на общини:
а) във връзка с изпълнението на задълженията им по наредбата;
б) във връзка с изпълнението на договорите
по чл. 39, ал. 2, т. 2.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. По смисъла на наредбата:
1. „Арбитражна проба“ е пробата, предназначена за арбитражни изпитвания в случай
на спор.
2. „Базови масла“ са масла с определен
вискозитет, получени чрез смесване на базови маслени компоненти. Използват се за
получаване на моторни, трансмисионни и
индустриални масла след добавяне към тях
на съответни видове добавки (присадки).
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3. „Вносител на масла“ е физическо или
юридическо лице, което внася масла на митническата територия на Република България
като част от своята търговска или професионална дейност с цел продуктите да бъдат
разпространени на територията на страната
и/или използвани като част от търговска,
производствена или професионална дейност.
4. „Изгаряне“ е използването на отработените масла и отпадъчните нефтопродукти
като гориво в инсталации за изгаряне и в инсталации за съвместно изгаряне на отпадъци.
5. „Лице, което въвежда масла от друга
държава – членка на ЕС“ е физическо или
юридическо лице, което въвежда масла на територията на Република България като част от
своята търговска или професионална дейност
с цел продуктите да бъдат разпространени на
територията на страната и/или използвани
като част от търговска, производствена или
професионална дейност.
6. „Лице, което пуска на пазара масла“
е физическо или юридическо лице, което е
производител и/или вносител, и/или лице,
което въвежда на територията на страната
от територията на друга държава – членка на
ЕС, и предоставя масла на друго лице срещу
заплащане или безплатно, и/или ги използва
като част от търговска, производствена или
професионална дейност с цел продуктите
да бъдат разпространени или използвани на
територията на Република България.
7. „Масла“ са продукти, получени от базови минерални и/или синтетични масла и
добавки и предназначени за използване в качеството им на смазочни материали, среда за
предаване на усилие и топлина, диелектрични
и технологични течности, в т. ч.: моторни,
компресорни, турбинни масла, течности за
хидравлични трансмисии, масла за зъбни
предавки, масла за обработка на метали,
формовъчни и антикорозионни масла, електроизолационни масла.
8. „Моторни масла“ са масла за бензинови
и дизелови двигатели, както и за газотурбинни
двигатели, в т. ч. за:
а) товарни и лекотоварни автомобили;
б) леки автомобили;
в) авиационни бутални двигатели;
г) корабни двигатели.
9. „Нулева декларация” е декларацията,
която се попълва и подава при липса на пуснати на пазара масла през предходния месец
по реда на наредбата по чл. 59, ал. 1 ЗУО.
10. „Обезвреждане на отработени масла
и отпадъчни нефтопрод у кти“ е всяка от
операциите по § 1, т. 11 от допълнителните
разпоредби на ЗУО, приложима за отработените масла и отпадъчните нефтопродукти.
11. „Оползотворяване на отработени масла
и отпадъчни нефтопродукти“ са процеси по
регенериране или изгаряне с оползотворяване
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на енергията, както и повторната употреба на
масла съгласно § 1, т. 13 от допълнителните
разпоредби на ЗУО.
12. „Организация по оползотворяване на
отработени масла“ е юридическо лице, регис
трирано по Търговския закон или съгласно
националното му законодателство, което не
разпределя печалба и което управлява и/
или самостоятелно извършва дейностите по
разделно събиране, рециклиране и оползотворяване на масово разпространени отпадъци.
13. „Отпадъчни нефтопродукти“ са всички
течни, полутечни или твърди отпадъци на
нефтена основа или техни смеси:
а) които се отделят при съхраняването на
нефт и течни горива;
б) отпадъци от почистване на транспортни
резервоари и резервоари за съхраняване на
нефт и течни горива;
в) отпадъци от маслено-водна сепарация;
г) отпадъци от течни горива;
д) отпадъци от преработка на нефт;
е) утайки и емулсии, получени от различни
производства;
ж) нефтосъдържащи отпадъци – резултат
от нормалната експлоатация на кораби.
14. „Отработени масла и отпадъчни нефтопродукти“ са опасни и масово разпространени отпадъци по смисъла на § 1, т. 7 и 12 от
допълнителните разпоредби на ЗУО.
15. „Отработено масло“ е всяко смазочно
или индустриално масло на минерална или
синтетична основа, негодно за употреба по
първоначалното си предназначение, като отработени моторни и трансмисионни масла,
смазочни масла, турбинни и хидравлични
масла.
16. „Представителна проба“ е всяка проба с физични или химични характеристики,
идентични на средните характеристики на
целия обем, от който е взета.
17. „Предварително съхраняване“ е дейност
по смисъла на § 1, т. 27 от допълнителните
разпоредби на ЗУО.
18. „Производител на масла“ е физичес
ко или юридическо лице, което по занятие
разработва, произвежда, обработва, третира,
продава, въвежда от държава – членка на ЕС,
или внася продукти на пазара в Република
България.
19. „Професионален потребител“ е всеки
потребител по смисъла на § 1, т. 17 от допълнителната разпоредба на Закона за защита от
вредното въздействие на химичните вещества
и смеси.
20. „Пускане на пазара на масла“ е първото
предоставяне на продукта на разположение
на друго лице, безплатно или срещу заплащане, с цел той да бъде разпространен и/
или използван на територията на Република
България, както и внасянето и въвеждането
на територията на Република България на
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продукта от дадено лице за негова собствена
търговска, производствена или професионална
дейност.
21. „Полихлорирани бифенили (ПХБ)“ са:
а) полихлорирани бифенили: трихлорирани
и по-високо хлорирани бифенили;
б) полихлорирани терфенили;
в) мономе т и л т е т ра х лорд ифен и л ме та н,
монометилдихлордифенилметан, монометилдибромдифенилметан;
г) смеси от вещества с общо съдържание
повече от 0,005 масови процента от изброените в буква „а“ вещества.
22. „Регенериране на отработени масла“
е всеки процес по рециклиране, чрез който
могат да се произведат базисни масла чрез
рафиниране на отработени масла, по-специално чрез отстраняване на замърсителите,
продуктите на окисление и добавките, съдържащи се в тези масла.
23. „Разделно събиране“ е дейност по
смисъла на § 1, т. 34 от допълнителните
разпоредби на ЗУО.
24. „Събиране на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти“ е дейност по смисъла
на § 1, т. 41 от допълнителните разпоредби
на ЗУО.
25. „Събирателен пункт“ е площадка и
съоръжение за приемане и съхраняване на
отработени масла и/или отпадъчни нефто
продукти преди тяхното предаване за оползотворяване или обезвреждане.
26. „Съхраняване“ е дейност по смисъла
на § 1, т. 42 от допълнителните разпоредби
на ЗУО.
§ 2. С наредбата се въвеждат изисквания
на Директива 2008/98/ЕО на Европейския
парламент и на Съвета от 19 ноември 2008 г.
относно отпадъците и за отмяна на определени
директиви (ОВ, L 312, 22.11.2008 г.).
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ
§ 3. Наредбата се приема на основание
чл. 13, ал. 1 от Закона за управление на
отпадъците.
§ 4. Информацията по чл. 44, ал. 1 и 7 се
предоставя във вид на електронна таблица,
изготвена от И АОС, до изграж дането на
информационната система по чл. 44, ал. 3.
§ 5. (1) За създаване на регистъра по чл. 45,
ал. 1, т. 4 ЗУО лицата, които пускат на пазара
масла, предоставят информацията по чл. 52 на
изпълнителния директор на ИАОС в двумесечен срок от влизането в сила на наредбата.
(2) Информацията по чл. 52 и 54 се предоставя на хартиен и електронен носител до
изграждането на система за предоставянето
є по електронен път.
§ 6. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
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Приложение № 1
към чл. 44, ал. 1
ИНФОРМАЦИЯ ЗА МАСЛА
ЗА ПЕРИОДА ОТ ..................... ДО ......................
ЗА ........................ г.
ПРЕДОСТАВЯ СЕ ОТ:
 лице, което изпълнява задълженията си индивидуално
 организация по оползотворяване
 лице, заплатило продуктова такса в ПУДООС
(маркира се с „Х“)
Анекс 1 Пуснати на пазара масла
Име

ЕИК

Код на маслата
съгласно
приложение към
наредбата по
чл. 59 ЗУО

Вид на маслата
съгласно
приложение към
наредбата по чл. 59
ЗУО

Количество масла,
пуснати на пазара (кг)

Забележки:
Колона 1 – попълва се името на лицето, пускащо на пазара масла.
Колона 2 – попълва се ЕИК на лицето, пускащо на пазара масла.
Колони 3 и 4 – попълват се съгласно приложение към наредбата по чл. 59 ЗУО.
Анекс 2 Възстановени продуктови такси и лицензионни възнаграждения на масла
Име

ЕИК

Код на маслата
съгласно
приложение към
наредбата по
чл. 59 ЗУО

Код на маслата
съгласно
приложение към
наредбата по чл. 59
ЗУО

Количество масла, за
които е възстановена
продуктова такса
или лицензионно
възнаграждение (кг)

Забележки:
Колона 1 - попълва се името на лицето, което изнася/изпраща масла.
Колона 2 - попълва се ЕИК

на лицето, което изнася/изпраща масла.

Колони 3 и 4 - попълват се съгласно приложение към наредбата по чл. 59 ЗУО.
Дата: .............................................

Ръководител: ..................................... (име, подпис, печат)

Приложение № 2
към чл. 55, ал. 1
ОТЧЕТ
за изпълнението на целта по чл. 8
за .................. г.

Таблица 1. Данни за:

 организация по оползотворяване
 лице, което изпълнява задълженията си индивидуално
(маркира се с „Х“)

1.

Наименование

2.

ЕИК:

3.

Седалище и адрес на управление на дейността:
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4.

Телефон:

5.

Факс:

6.

Електронна поща (e-mail):
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Лице за контакти:
7.

Име:

8.

Длъжност:

9.

Телефон:

10.

Факс:

11.

Електронна поща (е-mail):

Таблица 2. Изпълнение на целта за отработени масла по чл. 8
Количество
Количество отКоличество на оползотворените отработемасла, пуснати
работени масла,
ни масла в изпълнение на целта по чл. 8
на пазара на Ре- което лицето/орга
чрез регене чрез изгаряне
чрез други
публика Бълга- низацията е задълриране
с оползотво
методи
рия от лицето/ жено/задължена да
(т)
ряване на
(т)
орган изацията
оползотвори
енергия
(т)
(т)
(т)
1

Дата: ....................

2

3

4

Общо количество на
оползотвор ените
отработ ени масла/пуснати на
пазара масла
(%)

5

6

Ръководител:....................................................................
(име, подпис и печат)
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 353
ОТ 27 ДЕКЕМВРИ 2012 Г.

за приемане на методики за остойностяване
и за заплащане на медицинската помощ по
чл. 55, ал. 2, т. 2 от Закона за здравното
осигуряване
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
Чл. 1. Приема Методика за остойностяване на дейностите в извънболничната
медицинска помощ съгласно приложение
№ 1А и Методика за заплащане на дейно
стите в извънболничната медицинска помощ
съгласно приложение № 1Б.
Чл. 2. Приема Методика за остойностяване на дейностите в болничната медицинска помощ съгласно приложение № 2А
и Методика за заплащане на дейностите в
болничната медицинска помощ съгласно
приложение № 2Б.
Чл. 3. Приема Методика за остойностяване на комплексното диспансерно наблю-

дение на пациентите с кожно-венерически
и психични заболявания съгласно приложение № 3А и Методика за заплащане на
комплексното диспансерно наблюдение на
пациентите с кожно-венерически и психични
заболявания съгласно приложение № 3Б.
Чл. 4. Приема Методика за остойностяване на дейностите в извънболничната
дентална помощ съгласно приложение № 4А
и Методика за заплащане на дейностите в
извънболничната дентална помощ съгласно
приложение № 4Б.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 1. При осигурена техническа възможност от страна на Националната здравно
осигурителна каса:
1. изборът на общопрактикуващ лекар от
задължително здравноосигурените лица се
извършва по електронен път към момента
на неговото осъществяване;
2. отчитането на извършената дейност
от изпълнителите на медицинска помощ
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по договор с Националната здравноосигурителна каса се осъществява по електронен
път, както следва:
а) за изпълнителите на извънболнична
медицинска помощ – ежедневно или ежеседмично;
б) за изпълнителите на болнична медицинска помощ – при приемането и изписването
на пациента.
§ 2. До утвърждаване от Надзорния съвет
на Националната здравноосигурителна каса
на списък с медицински изделия, които Националната здравноосигурителна каса заплаща
в условията на болничната медицинска помощ, при условията и по реда, предвидени в
§ 34, ал. 2 от преходните и заключителните
разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за здравното осигуряване
(ДВ, бр. 60 от 2012 г.), Националната здравноосигурителна каса заплаща медицински
изделия до стойността, посочена в договор за
приемане на обеми и цени на медицинската
помощ за 2013 г., сключен между Националната здравноосигурителна каса и Българския
лекарски съюз на основание чл. 55д от Закона
за здравното осигуряване.
§ 3. (1) Националната здравноосигу рителна каса заплаща дейности по асистирана репродукция, включително лекарствена
терапия за контролирана овариална (хипер)
стимулация (КОХС), които са започнали през
2012 г. и са завършили през 2013 г.
(2) Заплащането по ал. 1 е за частта от
дейностите по асистирана репродукция, извършена през 2013 г., която не е заплатена
от Министерството на здравеопазването.
(3) Заплащането по ал. 2 се извършва на
лечебните заведения, извършили съответните дейности по асистирана репродукция и
сключили договори за изпълнение на процедурите от приложение № 14 на Наредба
№ 40 на министъра на здравеопазването от
2004 г. за определяне на основния пакет от
здравни дейности, гарантиран от бюджета
на НЗОК (обн., ДВ, бр. 112 от 2004 г.; изм.
и доп., бр. 61 и 102 от 20 05 г., бр. 88 от
2006 г., бр. 2 и 60 от 2009 г., бр. 45, 62 и 101
от 2010 г., бр. 49, 52 и 97 от 2011 г. и бр. 99
и 100 от 2012 г.).
(4) Дейностите по ал. 2 се отчитат с документацията по чл. 21 от приложение № 2Б
„Методика за заплащане на дейностите в
болничната медицинска помощ“.
§ 4. Постановлението се приема на основание чл. 55е, ал. 3 от Закона за здравното
осигуряване.
§ 5. Отменя се Постановление № 366 на
Министерския съвет от 2011 г. за приемане на
методики за остойностяване и за заплащане
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на медицинската помощ по чл. 55, ал. 2, т. 2
от Закона за здравното осигуряване (ДВ,
бр. 105 от 2011 г.).
§ 6. Постановлението влиза в сила от
1 януари 2013 г.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
Приложение № 1А
към чл. 1
МЕТОДИКА
за остойностяване на дейностите в извънболничната медицинска помощ
Раздел I
Методика за остойностяване на дейностите
в първичната извънболнична медицинска
помощ
I. Изчисляването на реимбурсните стойности на отделните дейности в обхвата на
първичната медицинска помощ се извършва
при следната последователност:
1. Обобщаване на информацията от Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) за
обема и цените на отчетените и заплатени на
общопрактикуващите лекари дейности през
последните три години.
2. Обобщаване на информацията от Националния статистически институт (НСИ) за броя
и демографската структура на населението.
3. Изчисляване на нови реимбурсни цени
на базата на прогнозни обеми.
II. заплащането на изпълнителите на първична медицинска помощ се формира на базата
на два основни компонента – заплащане за
капитация (за брой записани задължително
здравноосигурени лица (ЗЗОЛ) и заплащане
за дейност:
1. Капитационно плащане:
1.1. за лица от 0 до 18 години;
1.2. за лица от 18 до 65 години;
1.3. за лица над 65 години;
1.4. за всички лица – за осигуряване на
достъп до медицинска помощ извън обявения
си работен график на ЗЗОЛ, в съответствие
с Наредба № 40 от 2004 г. за определяне
на основни я пакет от здравни дейности,
гарантирани от бюджета на Националната
здравноосигурителна каса (обн., ДВ, бр. 112
от 2004 г.; изм. и доп., бр. 61 и 102 от 2005 г.,
бр. 88 от 2006 г., бр. 2 и 60 от 2009 г., бр. 45,
62 и 101 от 2010 г., бр. 49, 52 и 97 от 2011 г. и
бр. 99 и 100 от 2012 г.), наричана по-нататък
„Наредба № 40 от 2004 г.“.
2. Заплащане за дейност:
2.1. Дейност по програма „Детско здравеопазване“:
а) профилактични прегледи за лица от 0
до 1 година;
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б) профилактични прегледи за лица от 1
до 2 години;
в) профилактични прегледи за лица от 2
до 7 години;
г) профилактични прегледи за лица от 7
до 18 години;
д) имунизации на лица от 0 до 18 години,
включително за профилактика на рак на
шийката на матката.
2.2. Дейност по програма „Майчино здравеопазване“;
2.3. Дейност по диспансерно наблюдение;
2.4. Профилактични прегледи на лица над
18 години;
2.5. Имунизации на лица над 18 години;
2.6. Инцидентни посещения на ЗЗОЛ от
други здравни райони;
2.7. Неблагоприятни условия.
III. Методика за изчисляване на реимбурсните нива за заплащането на базата на
капитация:
1. Капитацията има 3 компонента:
1.1. дефиниране на пакета от услуги, заплащани чрез базова капитационна стойност;
1.2. базова капитационна стойност;
1.3. механизъм за определяне на броя лица,
регистрирани при всеки изпълнител.
2. Дефиниране на пакета услуги.
Пакетът услуги отразява текущите потенциални възможности за развитие на изпълнителите, както и интеграцията на услугите
в обхвата на пакета съгласно определените в
наредбата по чл. 45, ал. 2 ЗЗО.
3. Определяне размера на средствата и
на базова капитационна стойност (base per
capita rate).
Базовата капитационна стойност се изчислява от оценката на средствата, които
финансиращата институция има в наличност
за една година, за да заплати за предлаганите
първични извънболнични услуги на всички
изпълнители, включени в системата за заплащане – първична извънболнична медицинска
помощ (ПИМП), разделени на общия брой регистрирани при общопрактикуващ лекар лица.

Средствата за първична медицинска помощ
се определят като процент от общия бюджет
на НЗОК. Разходите са базирани на фактическите разходи през предходната година или
са екстраполирани на базата на исторически
разходи и степен на натовареност. Първоначално изчислението от долу нагоре се прави
с цел да се определи минималният разход за
здравноосигурено лице за предоставяне на
базова услуга.
4. Изчисляване на изравн яващи риска
коефициенти.
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За да се гарантира, че системата на капитационно заплащане осигурява подходящи
стимули и компенсира доставчиците за обслужване на населението с различни здравни
нужди, се използват коефициенти за изравняване на финансовия риск. По този начин не
се допуска изпълнители на ПИМП да бъдат
склонни да привличат по-здрави пациенти (селекция на риска) и да избягват регистрацията
на скъпоструващите пациенти (възрастни или
хронично болни).
Калкулира се корекцията на риска спрямо
възраст (пол, здравен статус и др.), като за
целта се изчисляват коефициенти за корек
ция. С тях се коригира надолу или нагоре
базовата капитационна стойност и се създават
диференцирани капитационни плащания за
отделните възрастови групи.
Въвежда се допълнително заплащане (на
базата на комбинация от фактори, в т.ч. географски коефициент) за изравняване на риска
за работа в неблагоприятни региони.
5. Поддържане на базата данни на записаните пациенти.
Капитационното заплащане се основава на
регистрацията на лицата при определен изпълнител за фиксиран период от време. Броят на
регистрираните лица е една от детерминантите
на общия размер финансови средства, които
изпълнителят ще получи. Здравноосигурените
лица имат възможност (и задължението) за
свободен избор на изпълнител на медицинска
помощ за фиксиран период. Базата данни със
записаните при общопрактикуващ лекар лица
се осъвременява след приключването на всеки
отчетен период всеки месец. Въз основа на
точните и осъвременени данни капитационното заплащане може да бъде изменяно и
приспособявано в съответствие с избора на
пациентите.
6. Изчисляване на индивидуален капитационен бюджет на изпълнителя на медицинска
помощ.
Когато елементите на капитационното
заплащане са конструирани: базова капитационна стойност; брой на записаните здравноосиг у рени лица; детайлна информаци я
за характеристиките на лицата; набор от
изравнителни коефициенти, капитационният
бюджет за всеки изпълнител се изчислява,
както следва:
Капитационен бюджет на единицата I = ?
[(коефициент за корекция за група А) х (брой
на регистрираните в група А) х (базовата
капитационна стойност) + (суми за работа в
населени места с неблагоприятни условия)].
Коефициентите за изравняване на риска
служат за преразпределяне на средствата в
рамките на ПИМП, но те не променят размера
на наличните средства. Базовата капитационна стойност се изчислява от претеглените
средни размери на средствата за ЗЗОЛ, които
са налични във фонда за ПИМП, претеглени

БРОЙ 2

ДЪРЖАВЕН

чрез възрастов/пол коефициент на регистрираните при всеки изпълнител на първична
извънболнична услуга.
7. Поддържане на финансова и управленска
система.
Като юридическ и лица изпълнителите
на ПИМП са отговорни за планирането и
изпълнението на бюджетите, обслужване на
банковите сметки, закупуване на ресурси,
обслужване на счетоводната система и за
изготвянето на счетоводни и медицински
отчети. Изпълнителите на ПИМП са задължени да поддържат системи за анализиране
на финансовите резултати и изготвянето на
доклади, които могат да бъдат използвани за
подобряване разпределението на ресурсите.
Изпълнителите на ПИМП са длъжни да поддържат вътрешни информационни системи за
наблюдение и управление.
8. Системи за наблюдение и гарантиране на
ефективното разходване на публични средства
и качество на предлаганите медицински услуги.
Капитационното заплащане потенциално
има позитивен ефект – задържане на разходите, но също и потенциално негативен ефект
за намаляване на количеството и качеството
на необходимите услуги. По тази причина се
комбинира със заплащане за дейност (допълнителен елемент от формирането на общия
финансов ресурс за работата на общопрактикуващите лекари) като гаранция, че ресурсите
са използвани за осигуряването на достъп до
необходимите по обем и качество услуги.
IV. Методика за изчисляване на реимбурсните нива за заплащане за извършена дейност:
1. Капитацията прехвърля осигурителния
риск върху изпълнителите на медицинска помощ и ги възпира от свръхпредлагане на услуги.
Това налага да се съчетае с използването на
базиран на резултата механизъм за заплащане
за предоставяне на специфични услуги.
2. Заплащането за извършена дейност се
базира на системата такса за услуга, при
която изпълнителят на медицинска помощ
е реимбурсиран за предоставянето на всяка
индивидуална услуга. Използват се два подхода
за заплащане: първият, базиран на ресурсите
(т.нар. „retrospective cost-based“ payment), или
вторият, базиран на резултатите, като този
подход може да бъде въведен с определянето
на показатели за качество като допълнителен
финансов стимул за изпълнителите на медицинска помощ.
Раздел II
Методика за остойностяване на дейностите
в специализираната извънболнична медицинска помощ
I. Изчисляването на реимбурсните стойности на отделните дейности в обхвата на
специализираната медицинска помощ се извършва при следната последователност:
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1. Обобщаване на информацията от НЗОК
за обема и цените на отчетените и заплатените
на специалистите дейности през последните
три години.
2. Изчисляване на нови реимбурсни цени
на базата на прогнозни обеми.
II. Заплащането на изпълнителите на специализирана помощ се основава на следната
методика:
1. Дефиниране на пакета услуги.
Дефинират се агрегирани групи здравни
услуги със сходни разходи, както следва:
1.1. Първични посещения.
1.2. Вторични посещения.
1.3. Профилактика на лица до 18 години.
1.4. Профилактика на лица над 18 години
с рисков профил.
1.5. Дейност по програма „Майчино здравеопазване“.
1.6. Диспансерно наблюдение.
1.7. Дейности, свързани с лечебно консултативните комисии (ЛКК).
1.8. Високоспециализирани медицински
дейности в извънболничната специализирана
помощ.
1.9. Физиотерапия и рехабилитация.
2. Определяне размера на средствата за
специализирана извънболнична медицинска
помощ (СИМП).
Средствата за специализирана медицинска
помощ се определят като процент от общия
бюджет на НЗОК. Разходите са базирани на
фактическите разходи през предходната година
или са екстраполирани на базата на исторически разходи, обем дейности и натовареност.
Разпределението може да бъде променяно
при промяна на обхвата от услуги или при
включването на допълнителни дейности.
3. Определяне на единичната стойност на
услугата (преглед).
Първоначално изчислението се прави от
долу нагоре с цел да се определи минималният разход на здравноосигурено лице за
предоставяне на базова дейност от обхвата на
основния пакет за съответната специалност.
Разходите се определят като преки и непреки и се извършва процентно разпределение
по видовете здравни услуги, предлагани от
специалистите.
След това този минимум може да бъде
повишен чрез разпределение отгоре надолу
на ресурсите за специализираната извънболнична помощ.
Комбинирането на двата подхода осигурява
бюджетно неутрален механизъм за разпределение на ресурсите.
Разпределението е, както следва:
3.1. Разпределение на преките разходи за
видовете медицински дейности.
3.2. Разпределение на непреките (фиксираните) административни разходи.
3.3. Разпределение на разходите за заплати.
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Общото време, отделено за всяка една от
услугите в извънболничната помощ, се разделя
на общото време, отделяно за всички здравни
услуги (времето може да се разпредели по
специалности).

4. Поддържане на финансова и управленска
система.
Като юридически лица изпълнителите на
СИМП са отговорни за планирането и изпълнението на бюджетите, обслужването на банковите
сметки, закупуването на ресурси, обслужването
на счетоводната система и изготвянето на счетоводни и медицински отчети. Изпълнителите
на СИМП са задължени да поддържат системи
за анализиране на финансовите резултати и
изготвянето на доклади, които могат да бъдат
използвани за подобряване разпределението на
ресурсите. Изпълнителите на СИМП са длъжни
да поддържат вътрешни информационни системи за наблюдение и управление.
5. Системи за наблюдение и гарантиране на
ефективното разходване на публични средства
и качество на предлаганите медицински услуги.
Раздел III
Методика за остойностяване на дейностите
в медико-диагностичната извънболнична
медицинска помощ
I. Дефиниране на пакета услуги.
Дефинират се агрегирани групи здравни
услуги със сходни разходи, както следва:
1. Клинична лаборатория.
2. Клинична микробиология.
3. Медицинска паразитология.
4. Рентгенология.
5. Вирусология.
6. Обща и клинична патология.
7. Имунология.
8. Имунохематология.
Изследванията са планирани да осигурят
необходимия обем дейности по повод на остри
състояния и заболявания за реализиране на
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профилактичната дейност и за диагностика
на хронично болните лица съгласно Наредба
№ 39 от 2004 г. за профилактичните прегледи
и диспансеризацията (обн., ДВ, бр. 106 от
2004 г.; изм. и доп., бр. 102 от 2005 г., бр. 4
и 60 от 2009 г., бр. 101 от 2010 г., бр. 58 и 97
от 2011 г. и бр. 100 от 2012 г.), наричана понататък „Наредба № 39 от 2004 г.“, както и
на базата на договорените в Националния
рамков договор условия за оказване на медицинската помощ.
II. Определяне размера на средствата за
медико-диагностичните дейности (МДД).
Средствата се определят като процент от
общия бюджет на НЗОК. Разходите са базирани на фактическите разходи през предходната
година за всеки конкретен вид изследване или
са екстраполирани на базата на исторически
разходи и отчетен обем дейности. Разпределението може да бъде променяно при промяна
на обхвата от услуги или включването на
допълнителни дейности.
III. Определяне на единичната стойност
на услугата.
Първоначално изчислението се прави от
долу нагоре с цел да се определи минималният разход на здравноосигурено лице за
предоставяне на базова дейност от обхвата на
основния пакет. Разходите се определят като
преки и непреки и се извършва процентно
разпределение по видовете медико-диагностични дейности. След това този минимум
може да бъде повишен чрез разпределение от
горе надолу на ресурсите за МДД.
Комбинирането на двата подхода осигурява
бюджетно неутрален механизъм за разпределение на ресурсите.
Разпределението е, както следва:
1. Разпределение на преките разходи за
видовете медицински дейности.
2. Разпределение на непреките (фиксираните) административни разходи.
3. Разпределение на разходите за заплати.
Общото време, отделено за всяка една от
услугите в извънболничната помощ, се разделя
на общото време, отделяно за всички здравни
услуги (времето може да се разпредели по
специалности).
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За да се обобщят единичните цени за преглед, те се превръщат в относителни тегла
чрез разделянето на разходите за всяка група
от услуги на общите средни разходи:

IV. Поддържане на финансова и управленска система.
Изпълнителите на МДД са задължени
да поддържат системи за анализиране на
финансовите резултати и изготвянето на доклади, които могат да бъдат използвани за
подобряване разпределението на ресурсите.
Изпълнителите на МДД са длъжни да поддържат вътрешни информационни системи
за наблюдение и управление.
Приложение № 1Б
към чл. 1
МЕТОДИКА
за заплащане на дейностите в извънболничната медицинска помощ
Раздел I
Методика за заплащане на медицинските
дейности в първичната извънболнична помощ
Чл. 1. (1) Националната здравноосигурителна каса заплаща договорената и извършената дейност на изпълнителите на първична
извънболнична помощ съгласно Наредба № 40
от 2004 г. по следните елементи:
1. медицинско обслужване на ЗЗОЛ, включени в регистъра на изпълнител на ПИМП,
по основен пакет за ПИМП съгласно Наредба
№ 40 от 2004 г.;
2. профилактична дейност по програма
„Детско здравеопазване“;
3. профилактична дейност по програма
„Майчино здравеопазване“ на ЗЗОЛ, избрали
общопрактикуващ лекар за изпълнител по
тази програма;
4. диспансерни прегледи на ЗЗОЛ съгласно
Наредба № 39 от 2004 г. и списъка на заболяванията за деца и възрастни, подлежащи
на диспансеризация от ОПЛ, за които НЗОК
заплаща съгласно приложение по НРД за
медицинските дейности за 2013 г.;
5. профилактични прегледи на ЗЗОЛ над
18-годишна възраст съгласно Наредба № 39 от
2004 г. и приложение по НРД за медицинските
дейности за 2013 г.;
6. работа на практики в населени места с
неблагоприятни условия съгласно методика,
приета от Надзорния съвет на НЗОК;
7. преглед на ЗЗОЛ, осъществило правото
си на избор на изпълнител на ПИМП, регистрирал амбулатория на територията на друг
здравен район, обърнало се към изпълнител
на ПИМП инцидентно по повод на остро
възникнало състояние;
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8. осигуряване на достъп до медицинска
помощ извън обявения си работен график на
ЗЗОЛ съгласно Наредба № 40 от 2004 г.
(2) В случаите по ал. 1 НЗОК заплаща, когато са спазени всички нормативни изисквания,
извършени са дейностите от основния пакет и
са изпълнени всички изисквани медицински
дейности съгласно приложения по НРД и ЗЗОЛ,
на които е оказана медицинската помощ, са с
непрекъснати осигурителни права към датата
на извършване на медицинската услуга.
(3) Националната здравноосигу рителна
каса заплаща на изпълнителите на ПИМП
дейностите по цени, определени по реда на
чл. 55д ЗЗО.
Чл. 2. (1) Заплащането по чл. 1, ал. 1, т. 1 се
определя в зависимост от възрастта и броя на:
1. задължително здравноосигурените лица с
постоянен избор – при изпълнителя на ПИМП;
2. задължително здравноосигурените лица,
направили временен избор – при изпълнителя
на ПИМП.
(2) Броят на ЗЗОЛ по ал. 1, т. 1 се намалява
с броя на лицата по ал. 1, т. 2, които са направили временен избор при друг изпълнител
на ПИМП, за периода на временния избор.
(3) Броят на ЗЗОЛ по ал. 1 се определя към
последно число на месеца или към датата на
прекратяване на договора.
(4) Когато договорът е сключен или прекратен през текущия месец, заплащането се
изчислява пропорционално на календарните
дни на действие на договора през месеца.
(5) Плащането по чл. 1, ал. 1, т. 1 се извършва месечно след проверка по:
1. хартиена или електронна фактура при
възможност на НЗОК да приема електронни
фактури;
2. спецификация;
3. първите екземпляри на регистрационните
форми за избор за новорегистрирани ЗЗОЛ,
придружени с електронен отчет в определен
от НЗОК формат;
4. електронен отчет за извършената дейност,
отразена в амбулаторни листове в определен
от НЗОК формат.
Чл. 3. (1) Заплащането по чл. 1, ал. 1, т. 2
се дължи:
1. за извършен профилактичен преглед при
лица на възраст от 0 до 18 години съгласно
изискванията на Наредба № 39 от 2004 г.;
2. за извършена задължителна планова
имунизация или реимунизация (в т.ч. проба
Манту) съгласно Имунизационния календар
на Република България – приложение № 1
към чл. 2, ал. 2 от Наредба № 15 от 2005 г.
за имунизациите в Република България (обн.,
ДВ, бр. 45 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 82 от
2006 г., бр. 5 и 106 от 2007 г., бр. 57 от 2009 г.
и бр. 77 от 2012 г.), наричана по-нататък „Наредба № 15 от 2005 г.“, на лице на възраст от
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0 до 18 години, като общият брой на заплатените имунизации на едно лице не може да
надвишава максималния брой.
(2) Плащането на изпълнителя на ПИМП
по чл. 1, ал. 1, т. 2 се извършва месечно
след проверка по факт у ра (хартиена или
електронна), спецификация, месечни отчети
и електронен отчет за извършената дейност
по програма „Детско здравеопазване“, отразена в амбулаторните листове в определен от
НЗОК формат.
Чл. 4. (1) Заплащането по чл. 1, ал. 1, т. 3 се
дължи за извършен преглед на лице, включено
в програма „Майчино здравеопазване“ – при
изпълнителя на ПИМП.
(2) Включването на ЗЗОЛ, осъществили
правото си на избор на ОПЛ за изпълнител
на програма „Майчино здравеопазване“, се
извършва след доказване на бременността.
(3) Плащането на изпълнителя на ПИМП
по чл. 1, ал. 1, т. 3 се извършва месечно
след проверка по факт у ра (хартиена или
електронна), спецификация, месечни отчети
и електронен отчет за извършената дейност
по програма „Майчино здравеопазване“, отразена в амбулаторни листове в определен от
НЗОК формат.
(4) Общият брой на заплатените профилактични прегледи за една бременност не може
да надвишава максималния брой.
Чл. 5. (1) За медицинската помощ по чл. 1,
ал. 1, т. 4 се заплаща за извършен преглед на
ЗЗОЛ с едно или повече заболявания, подлежащи на диспансерно наблюдение от ОПЛ.
(2) Когато едно диспансеризирано лице над
18 години е със заболявания, класифицирани в
един клас, но с различни МКБ кодове, за едни
от които подлежи на диспансерно наблюдение
при ОПЛ, а за други – при лекар-специалист,
ЗЗОЛ подлежи на диспансерно наблюдение
(медицински дейности и изследвания по вид,
обем и честота) за всички заболявания само от
ОПЛ, освен ако пациентът не заяви изрично
желание за извършването му от специалист.
В тези случаи ЗЗОЛ вече е диспансеризирано при ОПЛ за съответното заболяване от
същия клас и за медицинската помощ по
диспансерно наблюдение се заплаща на ОПЛ
по реда на ал. 1.
(3) Заплащането на изпълнителя на ПИМП
по чл. 1, ал. 1, т. 4 се извършва месечно след
проверка по фактура (хартиена или електронна), спецификация, месечни отчети и
електронен отчет за извършената дейност по
диспансерно наблюдение на ЗЗОЛ, отразена
в амбулаторни листове в определен от НЗОК
формат.
(4) Заплащането по чл. 1, ал. 1, т. 4 се осъществява в случаите, в които са извършени
дейностите от основния пакет и са назначени
всички медицински дейности съгласно изискванията на Наредба № 39 от 2004 г., Наредба
№ 40 от 2004 г. и приложение по НРД.
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(5) Националната здравноосигурителна
каса заплаща за не повече от предвидения
максимален брой прегледи за заболяването
с най-висока честота на наблюдение.
(6) При първоначална диспансеризация за
дадено заболяване общият брой прегледи за
пациента за съответната календарна година
се заплаща пропорционално на оставащите
месеци до края на годината.
Чл. 6. (1) Националната здравноосигурителна каса заплаща:
1. само един годишен профилактичен прег
лед на ЗЗОЛ над 18 години;
2. за извършена задължителна имунизация
и реимунизация съгласно Имунизационния
календар на Република България (приложение № 1 към чл. 2, ал. 2 от Наредба № 15 от
2005 г.).
(2) Общият брой на заплатените имунизации на едно лице не може да надвишава
максималния брой, определен по ал. 1, т. 2.
(3) Плащанията на изпълнителя на ПИМП
по чл. 1, ал. 1, т. 5 се извършват месечно
след проверка по факт у ра (хартиена или
електронна), спецификация, месечни отчети,
електронен отчет за извършената дейност по
профилактика на ЗЗОЛ, отразена в амбулаторни листове в определен от НЗОК формат.
Чл. 7. (1) Изпълнителят на ПИМП има
право на заплащане по чл. 1, ал. 1, т. 6, когато населеното място, в което е регистриран
адресът на лечебното заведение, отговаря
на критериите, обуславящи го като неблагоприятно.
(2) Месечните суми, заплащани от НЗОК
за работа на практики в населени места с
неблагоприятни условия, се определят от
управителя на НЗОК съгласно методика.
(3) При наличие на повече от един изпълнител на ПИМП с месторазположение
на практиката в населеното място по ал. 2
сумата се разпределя пропорционално на
броя регистрирани при ОПЛ от лечебното
заведение – изпълнител на ПИМП, ЗЗОЛ от
това населено място.
(4) Сумите по ал. 2 и 3 се определят към
момента на сключване на индивидуалния
договор и се вписват в него.
(5) Когато договорът е сключен или прекратен през текущия месец, сумата се изчислява пропорционално на календарните дни на
действие на договора през месеца.
(6) Изпълнител на ПИМП получава еднократно плащане за работа в неблагоприятни
условия при наличие на следните две условия:
1. разкрита амбулатория в обособена в
областната здравна карта практика, която е
била незаета в продължение на последните
6 месеца;
2. декларирано осигуряване на достъп на
ЗЗОЛ до медицинска помощ извън обявения си
работен график по начина, посочен в т. IХ, 3
от приложение № 1 от Наредба № 40 от 2004 г.
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Чл. 8. (1) Заплащането по чл. 1, ал. 1, т. 7
е за извършен преглед на ЗЗОЛ с регистрация
в друг здравен район при лекаря при следните
условия:
1. задължително здравноосигуреното лице
е временно извън здравния район, където е
осъществило избор на ОПЛ, и при посещението
си представи здравноосигурителна книжка или
е осигурено в друга държава лице, потърсило е
помощ по повод на остро възникнало състояние
и при посещението си:
а) представи Европейска здравноосигурителна карта (ЕЗОК), удостоверение, временно
заместващо ЕЗОК и/или удостоверение за
регистрация към НЗОК;
б) попълни „Декларация при ползване от
осигурени лица на права на спешна и неотложна
помощ от пакета на НЗОК срещу представена
ЕЗОК или удостоверение, временно заместващо ЕЗОК“;
2. изпълнителят отчита не повече от две
посещения на едно и също ЗЗОЛ за месеца.
(2) Плащанията на изпълнителя на ПИМП
по чл. 1, ал. 1, т. 7 се извършват месечно след
проверка по фактура (хартиена или електронна),
спецификация, месечни отчети и електронен
отчет за извършената дейност на ЗЗОЛ, отразена в амбулаторни листове в определен от
НЗОК формат, а за осигурени в друга държава
лица – копие от удостоверителния документ
за право на обезщетения в натура в случай на
болест, майчинство, трудови злополуки или
професионални заболявания и „Декларация
при ползване от осигурени лица на права на
спешна и неотложна помощ от пакета на НЗОК
срещу представена ЕЗОК или удостоверение,
временно заместващо ЕЗОК“.
Чл. 9. (1) Изпълнителят на ПИМП има право
на заплащане по чл. 1, ал. 1, т. 8, в случай че
осигурява достъп до медицинска помощ извън
обявения си работен график на ЗЗОЛ по един от
начините, посочени в Наредба № 40 от 2004 г.
(2) Заплащането за осигуряване на достъп до
медицинска помощ извън обявения си работен
график на ЗЗОЛ от изпълнителя на ПИМП се
осъществява след представяне на декларация
по образец съгласно приложение към НРД за
медицински дейности.
(3) Заплащането по чл. 1, ал. 1, т. 8 се
извършва, когато изпълнителят на ПИМП
осигурява достъп до медицинска помощ извън
обявения си работен график на ЗЗОЛ чрез дежурен кабинет на лечебно заведение съгласно
Наредба № 40 от 2004 г.:
1. по чл. 8, ал. 1, т. 1, буква „б“ ЗЛЗ, в което
ОПЛ е съучредител;
2. по чл. 8, ал. 1, т. 1, буква „а“ ЗЛЗ, което
е разположено в община, която се намира в
селски или планински район съгласно таблица
№ 4 от приложение № 1 към Наредба № 40
от 2004 г.
(4) Изпълнителят на ПИМП има право на
заплащане по чл. 1, ал. 1, т. 8 след сключване
на договор за осигуряване на достъп до ме-
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дицинска помощ извън обявения си работен
график на ЗЗОЛ със:
1. лечебни заведения за болнична помощ и
лечебни заведения по чл. 8, ал. 1, т. 1, буква „б“
и/или т. 2, букви „б“, „в“ и „г“ ЗЛЗ, сключили
договор с НЗОК и разкрили дежурен кабинет
на не повече от 35 км от месторазположението
на практиката на общопрактикуващия лекар;
2. лечебно заведение по чл. 8, ал. 1, т. 1,
буква „а“ ЗЛЗ, което е разположено в община, която се намира в селски или планински
район съгласно таблица № 4 от приложение
№ 1 към Наредба № 40 от 2004 г., сключило
договор с НЗОК и разкрило дежурен кабинет
на не повече от 35 км от месторазположението
на практиката на общопрактикуващия лекар.
(5) Лечебните заведения по ал. 4 следва да
представят договори за обслужване на ЗЗОЛ в
районните здравноосигурителни каси (РЗОК)
и осигуряват постоянно присъствие на лекар.
(6) Извън случаите по ал. 3 и 4 изпълнител
на ПИМП има право на заплащане по чл. 1,
ал. 1, т. 8, когато осъществява дейността си:
1. индивидуално чрез 24-часово осигуряване
на консултация по телефона, в амбулаторията
или в дома на пациента – по преценка на
самия ОПЛ;
2. чрез организиране на график на дежурства между ОПЛ от отделните практики за
първична извънболнична помощ за обслужване
на пациентите в амбулатория или в дома на
пациента – по преценка на съответния дежурен
ОПЛ, в интервала между 8 ч. сутринта и 20 ч.
вечерта – през работните дни, и минимум 6
часа – през почивните и празничните дни; в
тези случаи ОПЛ са длъжни да представят
месечен график за дежурствата в РЗОК в срок
не по-късно от 20-о число на предходния месец.
(7) Лечебното заведение по ал. 6, т. 2 следва
да е разположено в община, която се намира
в селски или планински район съгласно таблица № 4 от приложение № 1 към Наредба
№ 40 от 2004 г.
(8) Плащането по чл. 1, ал. 1, т. 8 се извършва месечно след проверка по:
1. фактура (хартиена или електронна);
2. спецификация;
3. първите екземпляри на регистрационните
форми за избор за новорегистрирани ЗЗОЛ,
придружени с електронен отчет в определен
от НЗОК формат;
4. електронен отчет за извършената дейност,
отразена в амбулаторни листове в определен
от НЗОК формат.
Раздел II
Методика за заплащане на медицинските
дейности в специализираната извънболнична
помощ
Чл. 10. (1) Националната здравноосигурителна каса заплаща договорената и извършената дейност от изпълнители на специализирана
извънболнична помощ (СИМП) съгласно
Наредба № 40 от 2004 г. и НРД, както следва:
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1. преглед на ЗЗОЛ, включващ общомедицинск и и специа лизирани медицинск и
дейности извън случаите по т. 2 – 10, включително по следните специалности:
„Акушерство и гинекология“, „Вътрешни болест и“, „Гаст роен теролог и я“, „Детска гастроентерология“, „Гръдна хирургия“,
„Педиатрия“, „Ендокринология и болести
на обм яната“, „Детска ендокринологи я и
болести на обмяната“, „Инфекциозни болести“, „Кардиология“, „Детска кардиология“,
„К лини чна а лерголог и я“, „Педиат ри я“ и
„Клинична алергология“, „Клинична токсикология“, „Клинична хематология“, „Детска
клинична хематология и онкология“, „Кожни
и венерически болести“, „Неврохирургия“,
„Нервн и болес т и“, „Де т ска невролог и я“,
„Нефрологи я“, „Детска нефрологи я и хемодиализа“, „Ортопедия и травматология“,
„Очни болести“, „Пневмология и фтизиатрия“,
„Детска пневмология и фтизиатрия“, „Психиатрия“, „Детска психиатрия“, „Ревматология“,
„Детска ревматология“, „Съдова хирургия“,
„Ушно-носно-гърлени болести“, „Урология“,
„Хирургия“, „Медицинска паразитология“,
„Медицинска онкология“;
2. преглед на ЗЗОЛ до 18-годишна възраст,
включващ общомедицински и специализирани медицински дейности, извършени от
лекар-специалист с придобита специалност
по: „Педиатрия“, „Детска гастроентерология“,
„Детска ендокринология и болести на обмяната“, „Детска кардиология“, „Педиатрия“ и
„Клинична алергология“; „Детска клинична
хематология и онкология“, „Детска неврология“, „Детска нефрология и хемодиализа“,
„Детска пневмология и фтизиатрия“, „Детска психиатрия“, „Детска ревматология“, по
повод на остро възникнало състояние и по
назначение на ОПЛ;
3. профилактичен преглед на ЗЗОЛ до
18-годишна възраст, включващ общомедицински и специализирани медицински дейности,
извършени от лекар-специалист с придобита
специалност по „Педиатрия“, съгласно Наредба
№ 39 от 2004 г. и приложение по НРД;
4. профилактичен преглед на ЗЗОЛ, включва щ общомед иц и нск и и спец иа л изи ра н и
медицински дейности, извършени от лекарспец иа лист с п ри доби та спец иа лност по
„Акушерство и гинекология“ (по програма
„Майчино здравеопазване“), извършващ профилактични прегледи на бременни, съгласно
Наредба № 39 от 2004 г. и приложение по НРД;
5. профилактичен преглед на ЗЗОЛ над
18-годишна въ зраст о т рискови т е г ру пи,
включващ общомедицински и специализирани медицински дейности, извършени от
лекар-специалист с придобита специалност
по: „Акушерство и гинекология“, „Урология“,
„Кардиология“, „Ендокринология и болести на
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обмяната“, „Гастроентерология“, „Вътрешни
болести“ или „Хирургия“, съгласно приложение по НРД;
6. специализиран преглед на ЗЗОЛ съгласно Наредба № 39 от 2004 г. и приложение
по НРД, извършен от специалиста, водещ
диспансерното наблюдение;
7. общомедицински и специализирани медицински дейности съгласно основен пакет по
„Физикална и рехабилитационна медицина“;
8. високоспец иа л изи ра н и мед и ц и нск и
дейности по съответните специалности от
основния пакет СИМП;
9. специализирани и/или високоспециализирани медико-диагностични изследвания
по пакети: „Вирусология“, „Имунология“,
„Клинична лаборатория“, „Клинична микробиология“, „Медицинска паразитология“,
„Им у нохематологи я“, „Обща и к линична
патология“ и „Образна диагностика“;
10. общомедицински и специализирани
дейности по медицинска експертиза.
(2) В случаите по ал. 1 НЗОК заплаща,
когато са спазени всички нормативни изис
квания, изпълнени са всички изисквани медицински дейности съгласно НРД и ЗЗОЛ, на
което е оказана специализираната помощ, е
с непрекъснати здравноосигурителни права
към датата на извършване на дейността.
(3) Националната здравноосигу рителна
каса заплаща на изпълнителите на СИМП
дейностите по цени, определени по реда на
чл. 55д ЗЗО.
Чл. 11. (1) За всички здравнонеосигурени
жени НЗОК заплаща на изпълнителите на
СИМП един профилактичен преглед и изследвания съгласно ….. Закона за бюджета
на Националната здравноосигурителна каса
за 2013 г.
(2) Плащането на по ал. 1 се извършва месечно след проверка по фактура (хартиена или
електронна), спецификация, месечни отчети
и електронен отчет за извършената дейност,
отразена в амбулаторни листове в определен
от НЗОК формат.
Чл. 12. (1) За видовете специализирана
медицинска помощ по чл. 10, ал. 1, т. 1 се
заплаща за:
1. реализиран първичен преглед при специалист по повод заболявания и състояния;
2. реализиран вторичен преглед по повод
заболявания и състояния.
(2) Първичните посещения по ал. 1, т. 1 за
месеца се отчитат пред РЗОК с „Медицинско
направление за консултация или провеждане
на съвместно лечение“ – бланка МЗ – НЗОК
№ 3, и с електронен отчет за извършената
дейност на ЗЗОЛ, отразена в амбулаторни
листове в определен от НЗОК формат, а за
осигурени в друга държава лица – с копие
от удостоверителния документ за право на
обезщетения в натура в случай на болест,
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майчинство, трудови злополуки или професионални заболявания и „Декларация при
ползване от осигурени лица на права на
спешна и неотложна помощ от пакета на
НЗОК срещу представена ЕЗОК или удостоверение, временно заместващо ЕЗОК“.
(3) Вторичните посещения по ал. 1, т. 2 се
отчитат с електронен отчет за извършената
дейност на ЗЗОЛ, отразена в амбулаторни
листове в определен от НЗОК формат.
(4) За видовете специализирана помощ
се заплащат на изпълнителя на СИМП отчетените вторични посещения през месеца,
но не повече от 50 на сто от общия брой на
отчетените през месеца първични посещения
по ал. 1, т. 1.
(5) За видовете специализирана помощ
по пакети „Хирургия“ и „Ортопедия и травматологи я“ на изпълнител я се заплащат
отчетените вторични посещения до броя на
отчетените през месеца първични посещения,
при които на ЗЗОЛ са извършени хирургични
и ортопедични процедури, определени със
заповед на управителя на НЗОК.
(6) Заплащането по чл. 10, ал. 1, т. 1 е
месечно след проверка по фактура (хартиена
или електронна), спецификаци я, месечни
отчети, медицински направления и електронен отчет за извършената дейност на ЗЗОЛ,
отразена в амбулаторни листове в определен
от НЗОК формат.
Чл. 13. (1) За видовете специализирана
помощ по чл. 10, ал. 1, т. 2 се заплаща за:
1. реализиран първичен преглед от ЗЗОЛ
до 18-годишна възраст при лекар с придобита
специалност по: „Педиатрия“, „Детска гастроентерология“, „Детска ендокринология и
болести на обмяната“, „Детска кардиология“,
„Педиат ри я“ и „К лини чна а лерголог и я“,
„Детска клинична хематология и онкология“,
„Детска неврология“, „Детска нефрология
и хемод иа л иза“, „Де т ск а п невмолог и я и
фтизиатрия“, „Детска психиатрия“, „Детска
ревматология“, по повод на остри състояния;
2. реализиран вторичен преглед по повод
на същото състояние.
(2) Първичният преглед по ал. 1, т. 1 за
месеца се отчита пред РЗОК с „Медицинско
направление за консултация или провеждане
на съвместно лечение“ – бланка МЗ – НЗОК
№ 3, и с електронен отчет за извършената
дейност на ЗЗОЛ, отразена в амбулаторни
листове в определен от НЗОК формат, а за
осигурени в друга държава лица – и копие
от удостоверителния документ за право на
обезщетения в натура в случай на болест
и майчинство и „Декларация при ползване
от осигурени лица на права на спешна и
неотложна помощ от пакета на НЗОК срещу представена ЕЗОК или удостоверение,
временно заместващо ЕЗОК“.

ВЕСТНИК

С Т Р. 5 3

(3) Вторичният преглед по ал. 1, т. 2 се
отчита с електронен отчет за извършената
дейност на ЗЗОЛ, отразена в амбулаторни
листове в определен от НЗОК формат.
(4) За видовете специализирана помощ
по ал. 1 се заплащат отчетените вторични
посещения за ЗЗОЛ до 18-годишна възраст
по повод остри състояния, но не повече от
броя на отчетените през месеца първични
посещения по ал. 1, т. 1.
(5) Заплащането по ал. 1 е месечно след
проверка по фактура (хартиена или елект ронна), финансовоот четните док у менти,
електронен отчет за извършената дейност
на ЗЗОЛ, отразена в амбулаторни листове в
определен от НЗОК формат, и медицинските
направления – бланка МЗ – НЗОК № 3.
Чл. 14. (1) За видовете специализирана
помощ по чл. 10, ал. 1, т. 3 се заплаща за
извършен профилактичен преглед на ЗЗОЛ
до 18-годишна възраст от лекар с придобита
специалност по „Педиатрия“.
(2) Преглед и т е по а л. 1 за месеца се
отчитат пред РЗОК с електронен отчет за
извършената дейност на ЗЗОЛ, отразена в
амбулаторни листове в определен от НЗОК
формат, и с „Медицинско направление за
консултация или провеждане на съвместно
лечение“ – бланка МЗ – НЗОК № 3, издадено от ОПЛ без придобита специалност по
„Педиатрия“, когато на лицето е оказана
медицинска помощ по програма „Детско
здравеопазване“ при първо посещение, а за
осигурени в друга държава лица – и копие от
удостоверението за регистрация към НЗОК.
(3) На изпълнителя на СИМП се заплаща
за извършените профилактични прегледи на
ЗЗОЛ съгласно Наредба № 39 от 2004 г. и
приложение по НРД по програма „Детско
здравеопазване“.
(4) Заплащането по ал. 1 е месечно след
проверка на фактура (хартиена или елект ронна), финансовоот четните док у менти,
п ърви ч н и т е мед и ц и нск и док у мен т и и с
електронен отчет за извършената дейност
на ЗЗОЛ, отразена в амбулаторни листове
в определен от НЗОК формат.
Чл. 15. (1) За видовете специализирана
помощ по чл. 10, ал. 1, т. 4 се заплаща за
извършен профилактичен преглед на ЗЗОЛ,
включено в програма „Майчино здравеопазване“ и избрало специалист по „Акушерство
и гинекология“ за наблюдение на бременността, както следва:
1. за реализиран първичен преглед на
ЗЗОЛ, направили първоначален избор на
специалист по „Акушерство и гинекология“;
2. за реализиран вторичен преглед по
повод на същото състояние или реализирано
посещение при преизбор на специалист.
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(2) Профилактичните прегледи по програма
„Майчино здравеопазване“ се заплащат като
първични по ал. 1, т. 1 в следните случаи:
1. когато при прегледа от лекар-специалист
на база на издадено от ОПЛ „Медицинско
направление за консултация или провеждане
на съвместно лечение“ – бланка МЗ – НЗОК
№ 3, се установи, че се касае за състояния,
включени в Наредба № 39 от 2004 г. и в приложения по НРД, и бременните подлежат на
профилактика; в този случай диагнозата, МКБ
кодът на заболяването и видът на прегледа
се отразяват в амбулаторния лист;
2. когато при преизбор на специалист по
„Акушерство и гинекология“ на база на издадено от ОПЛ „Медицинско направление за
консултация или провеждане на съвместно лечение“ – бланка МЗ – НЗОК № 3, се установи,
че се касае за ново състояние на бременната
или за заболяване, включени в Наредба № 39
от 2004 г. и в приложение по НРД.
(3) Профилактичните прегледи по програма
„Майчино здравеопазване“ се заплащат като
вторични по ал. 1, т. 2 в следните случаи:
1. при реализиран вторичен преглед по
повод същото състояние на бременната при
същия специалист или преизбор на специалист
на база на издадено от ОПЛ „Медицинско направление за консултация или провеждане на
съвместно лечение“ – бланка МЗ – НЗОК № 3;
2. когато при прегледи по диспансерно
наблюдение и ли по п рог рама „Ма й чино
здравеопазване“, провеждани от един и същ
лекар-специалист по „Акушерство и гинекология“, се установи, че се касае за ново
заболяване (състояние), включено в Наредба
№ 39 от 2004 г. и в приложения по НРД; в
този случай диагнозата, МКБ кодът на заболяването и видът на прегледа се отразяват
в амбулаторния лист и не се изисква ново
направление;
3. когато при реализиран вторичен преглед при лекар-специалист по „Акушерство
и гинекология“ се установи, че се касае за
състояние (заболяване), включено в Наредба
№ 39 от 2004 г. и в приложения по НРД; в
този случай диагнозата, МКБ кодът на заболяването и видът на прегледа се отразяват в
амбулаторния лист.
(4) Прегледите по ал. 1 за месеца се отчитат
пред РЗОК с електронен отчет за извършената
дейност на ЗЗОЛ, отразена в амбулаторни
листове в определен от НЗОК формат, и с
„Медицинско направление за консултация или
провеждане на съвместно лечение“ – бланка
МЗ – НЗОК № 3, издадено от ОПЛ, когато
на лицето е оказана медицинска помощ по
програма „Майчино здравеопазване“ при
първичен преглед, а за осигурени в друга
държава лица – и копие от удостоверението
за регистрация към НЗОК.
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(5) На изпълнителя на СИМП се заплаща
за извършените по Наредба № 39 от 2004 г.
п рофи ла к т и ч н и п реглед и на ЗЗОЛ и по
приложение по НРД по програма „Майчино
здравеопазване“.
(6) Заплащането по ал. 1 е месечно след
проверка по фактура (хартиена или електронна), електронен отчет за извършената дейност
на ЗЗОЛ, отразена в амбулаторни листове в
определен от НЗОК формат, и основанието
за включване в програма „Майчино здраве
опазване“ при първичен преглед или при преглед по повод на преизбор на специалист по
„Акушерство и гинекология“ – „Медицинско
направление за консултация или провеждане
на съвместно лечение“ – бланка МЗ – НЗОК
№ 3, издадено от ОПЛ, а за осигурени в друга
държава лица – и копие от удостоверението
за регистрация към НЗОК.
Чл. 16. За профилактичен преглед на неосигурените жени по чл. 45, ал. 1, т. 7 ЗЗО
и чл. 82, ал. 1, т. 2 от Закона за здравето се
заплаща по реда на чл. 15, ал. 1, т. 1 като
първичен преглед.
Чл. 17. (1) За видовете специализирана
помощ по чл. 10, ал. 1, т. 5 се заплаща за
извършен профилактичен преглед на ЗЗОЛ
над 18-годишна възраст.
(2) Прегледите по ал. 1 за месеца се отчитат
пред РЗОК с електронен отчет за извършената
дейност на ЗЗОЛ, отразена в амбулаторни
листове в определен от НЗОК формат, с „Медицинско направление за консултация или
провеждане на съвместно лечение“ – бланка
МЗ – НЗОК № 3, издадено от ОПЛ, а за осигурени в друга държава лица – и копие от
удостоверението за регистрация към НЗОК.
(3) На изпълнителя на СИМП се заплаща
за извършените профилактични прегледи на
ЗЗОЛ, но не повече от един годишен преглед
при всеки един от посочените специалисти.
(4) Заплащането по ал. 1 е месечно след
проверка по фактура (хартиена или електронна), спецификация, електронен отчет за
извършената дейност на ЗЗОЛ, отразена в
амбулаторни листове в определен от НЗОК
формат, и основанието за включване – „Медицинско направление за консултация или
провеждане на съвместно лечение“ – бланка
МЗ – НЗОК № 3, издадено от ОПЛ.
Чл. 18. (1) Специализираната медицинска
помощ по чл. 10, ал. 1, т. 7 се заплаща за реализиран физиотерапевтичен курс на лечение.
(2) За физиотерапевтичен курс на лечение на
определено заболяване се приема комплексно
лечение, включващо първоначалния преглед на
лекар-специалист по „Физикална и рехабилитационна медицина“ с оценка на обективното
състояние на пациента с назначен общ брой
процедури – до 20 в курс, от група 1 и/или
2, или 3 по преценка на лекаря-специалист,
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промените на лечението за даденото лице,
както и заключителен преглед с оценка на
резултатите от проведеното лечение.
(3) Процедурите от група 1 и/или 2, или 3,
включени в курс на лечение по физиотерапия
и рехабилитация, се отразяват непосредствено
при провеждането им в бланка МЗ № 509-89
за физикална терапия и рехабилитация.
(4) Националната здравноосигурителна каса
заплаща за проведена процедура от физиотерапевтичния курс на лечение за следните групи:
1. група 1 – процедури с физикални фактори
от апаратната терапия;
2. група 2 – процедури с кинезитерапевтични техники;
3. група 3 – процедури с физикални фактори
от апаратна терапия и кинезитерапевтични
техники;
4. заключителен преглед с оценка на резултата от проведеното лечение и отразен брой
на проведените процедури.
(5) Дейността по ал. 2 за месеца се отчита
пред РЗОК с електронен отчет за извършената
дейност на ЗЗОЛ, отразена в амбулаторни
листове в определен от НЗОК формат, с „Медицинско направление за консултация или
провеждане на съвместно лечение“ – бланка
МЗ – НЗОК № 3, а за осигурени в друга държава лица – и копие от удостоверителния
документ за право на обезщетения в натура в
случай на болест и майчинство и „Декларация
при ползване от осигурени лица на права на
спешна и неотложна помощ от пакета на НЗОК
срещу представена ЕЗОК или удостоверение,
временно заместващо ЕЗОК“.
(6) Националната здравноосигу рителна
к аса за п ла ща за за к л юч и т елен п реглед,
извършен не по-късно от 5-ия работен ден,
следващ деня, в който е извършена последната процедура.
(7) При неотчитане на прегледа по ал. 4,
т. 4 се заплаща само отчетената дейност по
ал. 4, т. 1 – 3.
(8) Заплащането е месечно след проверка
по фактура (хартиена или електронна), спецификация, електронен отчет за извършената
дейност на ЗЗОЛ, отразена в амбулаторни
листове в определен от НЗОК формат, и „Медицинско направление за консултация или
провеждане на съвместно лечение“ – бланка
МЗ – НЗОК № 3.
Чл. 19. (1) За видовете специализирана
помощ по чл. 10, ал. 1, т. 6 се заплаща за
извършен преглед на ЗЗОЛ с едно или повече
заболявания на диспансерно наблюдение от
лекар-специалист:
1. за реализиран първичен преглед на
ЗЗОЛ, направили първоначален избор на
лекар-специалист, извършващ диспансерното
наблюдение;
2. за реализиран вторичен преглед или
посещение при преизбор на специалист.
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(2) Случаите, в които прегледите за оказаната помощ по диспансерно наблюдение
се заплащат като първични по ал. 1, т. 1, са:
1. когато при първоначален преглед при
лекар-специалист на база на издадено от ОПЛ
„Медицинско направление за консултация или
провеждане на съвместно лечение“ – бланка
МЗ – НЗОК № 3, се установи, че се касае за
заболявания, включени в Наредба № 39 от
2004 г. и в приложение от НРД, ЗЗОЛ подлежат
на диспансеризация; в този случай диагнозата, МКБ кодът на заболяването и видът на
прегледа се отразяват в амбулаторния лист;
2. когато при преизбор на лекар-специалист
на базата на издадено от ОПЛ „Медицинско
направление за консултация или провеждане
на съвместно лечение“ – бланка МЗ – НЗОК
№ 3, се установи, че се касае за ново заболяване, включено в Наредба № 39 от 2004 г. и
в приложение на НРД.
(3) Случаите, в които прегледите за оказаната помощ по диспансерно наблюдение
се заплащат като вторични по ал. 1, т. 2, са:
1. при реализиран вторичен преглед по
повод на същото забол яване п ри същи я
специалист или при преизбор на специалист
на базата на издадено направление от ОПЛ
„Медицинско направление за консултация или
провеждане на съвместно лечение“ – бланка
МЗ – НЗОК № 3, по повод същото заболяване;
2. когато при прегледи по диспансерно
наблюдение, провеждани от един и същ лекар-специалист, се установи, че се касае за
ново заболяване от същият клас по МКБ
10, включено в Наредба № 39 от 2004 г. и в
приложение по НРД; в този случай диагнозата, МКБ кодът на заболяването и видът на
прегледа се отразяват в амбулаторния лист и
не се изисква ново направление;
3. когато едно диспансеризирано лице до 18
години е със заболявания, класифицирани в
един клас, но с различни МКБ кодове, за едни
от които подлежи на диспансерно наблюдение
при ОПЛ, а за други – при лекар-специалист,
ЗЗОЛ подлежи на диспансерно наблюдение
(медицински дейности и изследвания по вид,
обем и честота) за всички заболявания само
от лекар-специалист съгласно НРД; в тези
случаи ЗЗОЛ вече е диспансеризирано при
специалиста за съответното заболяване от
същия клас;
4. когато едно диспансеризирано лице над
18 години е със заболявания, класифицирани в
един клас, но с различни МКБ кодове, за едни
от които подлежи на диспансерно наблюдение
при ОПЛ, а за други – при лекар-специалист,
ЗЗОЛ подлежи на диспансерно наблюдение
(медицински дейности и изследвания по вид,
обем и честота) за всички заболявания само
от ОПЛ, освен ако пациентът не заяви изрично
желание за извършването му от специалист.
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(4) За видовете специализирана помощ се
заплаща по реда на ал. 1 в случаите, в които
са спазени всички изисквания за извършване на специализирани медицински дейности
съгласно изискванията на Наредба № 39 от
2004 г., Наредба № 40 от 2004 г. и приложение по НРД, но за не повече от предвидения
оптимален брой прегледи за заболяването с
най-висока честота на наблюдение.
(5) Дейността по ал. 2 за месеца се отчита
в РЗОК с електронен отчет за извършената
дейност на ЗЗОЛ, отразена в амбулаторни
листове в определен от НЗОК формат, с „Медицинско направление за консултация или
провеждане на съвместно лечение“ – бланка
МЗ – НЗОК № 3, издадено от ОПЛ, при първичен преглед или посещение по повод на
преизбор на диспансеризиращ специалист, а
за осигурени в друга държава лица – и копие
от удостоверението за регистрация към НЗОК;
„Медицинско направление за консултация или
провеждане на съвместно лечение“ – бланка
МЗ – НЗОК № 3, издадено от ОПЛ, не се
изисква, когато ЗЗОЛ се диспансеризира при
посещение по друг повод.
(6) Заплащането по ал. 1 е месечно след
проверка на фактура (хартиена или електронна), финансовоотчетни документи, първични
медицински документи и електронен отчет
за извършената дейност на ЗЗОЛ, отразена в
амбулаторни листове в определен от НЗОК
формат.
(7) При първоначална диспансеризация за
дадено заболяване общият брой прегледи за
пациента за съответната календарна година
се заплаща пропорционално на оставащите
месеци до края на годината.
Чл. 20. (1) Националната здравноосигурителна каса заплаща за високоспециализирана
медицинска дейност (ВСМД) на изпълнителите на медицинска помощ по цени, определени
по реда на чл. 55д ЗЗО.
(2) Заплащането за ВСМД, включително
общомедицинските и специализираните дейности, се извършва в случаите, в които това
се налага от естеството на високоспециализираната дейност, от записа на резултатите
от дейността, когато това е възможно, и
интерпретацията на резултатите.
(3) Националната здравноосигу рителна
каса заплаща за ВСМД, ако дейността е
назначена от лекар-специалист с „Медицинско направление за високоспециализирани
дейности“ – бланка МЗ – НЗОК № 3А, а за
дейностите по пакет „Анестезиология и интензивно лечение“ и за дейностите, включени
в диспансерното наблюдение на ЗЗОЛ – съгласно приложения № 9 и № 14 към НРД за
медицински дейности 2013 г. – и от изпълнител на ПИМП, а за осигурени в друга държава
лица – и копие от удостоверителния документ
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за право на обезщетения в натура в случай
на болест, майчинство, трудови злополуки
или професионални заболявания.
(4) С едно „Медицинско направление за
високоспециализирани дейности“ – бланка
МЗ – НЗОК № 3А, може да бъде отчетена
само една ВСМД.
(5) Високоспециализираната медицинска
дейност за месеца се отчита в РЗОК с електронен отчет за извършената дейност на ЗЗОЛ,
отразена в амбулаторни листове в определен от
НЗОК формат, и с „Медицинско направление
за високоспециализирани дейности“ – бланка
МЗ – НЗОК № 3А.
(6) Заплащането за ВСМД е месечно след
проверка на фактура (хартиена или елект ронна), финансовоот четните док у менти,
първичните медицински документи и електронен отчет за извършената дейност на ЗЗОЛ,
отразена в амбулаторни листове в определен
от НЗОК формат.
Чл. 21. На изпълнители на СИМП се зап
лаща по реда на тази методика за извършена
и отчетена дейност по чл. 10, ал. 1, т. 10.
Чл. 22. (1) Националната здравноосигурителна каса заплаща за извършена и отчетена
медицинска експертиза на работоспособността
на всеки член на обща или специализирана
лечебноконсултативна комисия (ЛКК), но на
не повече от трима членове.
(2) Експертизата по ал. 1 се отчита с отрязък
от „Талон за медицинска експертиза“ – бланка МЗ – НЗОК № 6, за всеки член на ЛКК и
с електронен отчет за извършената дейност
на ЗЗОЛ, отразена в амбулаторни листове
в определен от НЗОК формат, издаден от
председателя на ЛКК, а за осигурени в друга
държава лица – и копие от удостоверителния
документ за право на обезщетения в натура
в случай на трудови злополуки или професионални заболявания.
(3) Заплаща се за извършен и отчетен
преглед за подготовка за ЛКК, за преглед
по искане на ЛКК/Регионалната картотека
на медицинската експертиза (РКМЕ) или за
преглед за подготовка за освидетелстване и
преосвидетелстване от Трудово-експертната
лекарска комисия (ТЕЛК).
(4) Прегледът по ал. 1 се отчита с отрязък
от „Талон за медицинска експертиза“ – бланка МЗ – НЗОК № 6, и с електронен отчет за
извършената дейност на ЗЗОЛ, отразена в
амбулаторни листове в определен от НЗОК
формат, а за осиг у рени в друга държава
лица – и копие от удостоверителния документ
за право на обезщетения в натура в случай
на трудови злополуки или професионални
заболявания.
Чл. 23. Регулацията на броя на специализираните медицински дейности и стойността
на медико-диагностични дейности в извънболничната помощ се осъществява съгласно
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Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за съответната година по
ред, определен от Надзорния съвет на НЗОК.
Раздел III
Методика за заплащане на медико-диагностичните дейности
Чл. 24. (1) Националната здравноосигурителна каса заплаща за медико-диагностичната
дейност, назначена и извършена съобразно
националните медицински стандарти, Наредба
№ 40 от 2004 г., включително за интерпретацията на резултатите.
(2) В заплащането не се включват стойността на контрастната материя и цената за
вземане на биологичен материал.
(3) От четени те високоспец иа лизи рани
медико-диагностични дейности, кодирани с
начални символи „10“, се заплащат само когато са назначени от изпълнител на СИМП,
а за ВСМДИ „Мамография на двете млечни
жлези“ от пакет „Образна диагностика“, „Хормони: fT4, TSH“, „Туморни маркери: PSA“ и
„Изследване на урина – микроалбуминурия“
от пакет „Клинична лаборатория“ – и от изпълнител на ПИМП.
(4) Заплащането по ал. 1 и 3 е месечно
след проверка на фактурата (хартиена или
електронна), финансовоотчетните документи, първичните медицински документи и
електронен отчет, съдържащ назначената и
извършената медико-диагностична дейност,
във формат, определен от НЗОК.
Чл. 25. (1) Националната здравноосигурителна каса заплаща за медико-диагностичната
дейност, назначена на неосигурените жени, на
които се оказва наблюдение на бременността
по реда на чл. 45, ал. 1, т. 7 ЗЗО и чл. 82,
ал. 1, т. 2 от Закона за здравето, по ред и в
обхват, определен в наредба.
(2) Заплащането по ал. 1 е месечно след
проверка на фактурата (хартиена или електронна), финансовоотчетните документи, първичните медицински документи и електронен
отчет, съдържащ назначената и извършената
медико-диагностична дейност, във формат,
определен от НЗОК.
Чл. 26. Националната здравноосигурителна
каса заплаща медико-диагностични дейности
по цени, определени по реда на чл. 55д ЗЗО.
Раздел IV
Условия и срокове за заплащането на дейностите в извънболничната помощ
Чл. 27. (1) Изпълнителите на медицинска
помощ се отчитат, като представят ежемесечно
в РЗОК фактура (хартиена или електронна),
финансовоотчетни документи, първични медицински документи и електронен отчет за
извършената дейност на ЗЗОЛ, отразена в
амбулаторни листове в определен от НЗОК
формат, и/или електронен отчет, съдържащ на-
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значената и извършената медико-диагностична
дейност и първите екземпляри от регистрационните форми за избор на новозаписаните
пациенти в пациентска листа на ОПЛ, придружени с електронен отчет в определен от
НЗОК формат, по утвърден график, до третия
работен ден на месеца, следващ отчетния.
(2) При отчитане на електронна фактура
по ал. 1 спецификациите и отчетите към
нея могат да бъдат приложени, подписани с
електронен подпис.
(3) В случаите по ал. 2 отчитането на
спецификация и отчети на хартиен носител
не е необходимо.
(4) Медицинската помощ, оказана на осигурени в други държави лица, се представя на
отделна фактура (хартиена или електронна),
придружена със съответната отчетна документация, определена в НРД.
(5) Изпълнителите на ПИМП представят
ежемесечно в РЗОК първите екземпляри от
регистрационните форми за избор на новозаписаните пациенти в пациентска листа
на ОПЛ, придружени с електронен отчет в
определен от НЗОК формат, в сроковете по
ал. 1 и в случаите, когато не отчитат дейност.
Чл. 28. (1) Електронните отчети: за извършената дейност на ЗЗОЛ, отразена в амбулаторни листове, за новозаписани пациенти, за
назначената и извършената медико-диагностична дейност, в определен от НЗОК формат,
се връщат за корекция на ИМП в случай, че
след обработването им се установят следните
фактически грешки:
1. фактически грешки при отчитане на
ПИМП, СИМП:
а) сгрешен код по МКБ на заболяване при
правилно попълване на диагноза;
б) неточно посочени номер и дата на амбулаторния лист;
в) грешни данни за изпращащ лекар (РЦЗ/
РЗИ, УИН, код на специалност) при вярно изписани такива в направленията за консултация
и съвместно лечение – бланка МЗ – НЗОК № 3,
за високоспециализирани дейности – бланка
МЗ – НЗОК № 3А, и талон за медицинска
експертиза – бланка МЗ – НЗОК № 6;
г) грешни данни на ЗЗОЛ (ЕГН, ЛНЧ, осигурителен номер) или на лицето, направило
избора, в електронния отчет на ПИМП за
новозаписани пациенти при вярно изписани
такива в регистрационната форма за избор
на личен лекар;
2. фактически грешки при отчитане на
медико-диагностичните дейности:
а) неточно посочен номер на направление
за медико-диагностична дейност в електронен
отчет при вярно изписан такъв на хартиен
носител;
б) грешни данни на ЗЗОЛ (ЕГН, ЛНЧ,
осигурителен номер) в електронен отчет при
вярно изписан такъв в направление за медико-диагностична дейност на хартиен носител;
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в) грешни данни (РЦЗ/РЗИ, УИН, код на
специалност) на изпращащия/извършващия
лекар при вярно изписани такива на хартиен
носител;
г) сгрешен код по Международната класификация на болестите (МКБ) на заболяване
при вярно изписан такъв на хартиен носител;
д) сгрешен код на извършена дейност при
вярно изписан такъв на хартиен носител;
е) грешен номер на амбулаторен лист в
електронен отчет при вярно изписан такъв
на хартиен носител.
(2) При нарушена структура на файла,
водеща до невъзможност за обработка на
електронния отчет по вина на ИМП, РЗОК
връща електронния отчет на ИМП. Изпълнител ят на медицинска помощ коригира
електронния отчет.
(3) Плащанията на ИМП се извършват
чрез РЗОК до 30-о число на месеца, следващ
отчетния.
Чл. 29. При неспазване на посочения в
чл. 27, ал. 1 срок за представяне на отчетните документи от ИМП обработката им
и съответното заплащане се извършват в
сроковете за следващия период на отчитане.
Чл. 30. (1) Условие за плащане на ИМП
е точното и правилното попълване на документите съгласно настоящите условия и
пълно и точно изпълнение на дейността.
(2) Не се заплаща по предвидения ред
за извършени дейности от ИМП, ако те не
са отчетени за два последователни месеца.
(3) Не се заплаща по предвидения ред
за извършена от ИМП дейност за период,
който изпълнителят вече е отчел.
Чл. 31. При констатиране на фактическите
грешки по чл. 28, ал. 1 РЗОК връща електронния отчет на ИМП за отстраняването
им. Изпълнителят на медицинска помощ
предоставя коригирания електронен отчет
в срок до един работен ден.
Чл. 32. (1) При необходими корекции и
допълнения на финансовоотчетните докумен т и – фа к т у ра и спец ифи ка ц и я, РЗОК
изпраща писмени указания за необходимите
корекции и допълнения не по-късно от 16-о
число на месеца на отчитане на изпълнителя на ИМП.
(2) С указанията по ал. 1 се връщат спецификация и отчети за отчетената дейност
за корекции и допълнения.
(3) В срок до 3 дни изпълнителят на ИМП
представя в РЗОК дебитно/кредитно известие
към фактурата по ал. 1 и спецификацията
за отчетената дейност с нанесени корекции
и допълнения.
(4) Поправки и добавки във фактурите и
в дебитните/кредитните известия към тях
не се разрешават. Погрешно съставени или
поп ра вен и фа к т у ри и деби т н и/к ред и т н и
известия се анулират и се издават нови.
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(5) Когато погрешно съставени или поправени фактури и/или дебитни/кредитни
известия са отразени в счетоводните регистри
на изпълнителя на ИМП или на РЗОК, за
анулирането им ИМП съставя протокол – за
всяка от страните, който съдържа:
1. основанието за анулирането;
2. номера и датата на документа, който
се анулира;
3. номера и датата на изда ден и я нов
документ;
4. подпис на лицата – за всяка от страните, върху съставения протокол.
(6) След като получи екземпляр от протокола по ал. 5, РЗОК връща на изпълнителя
на ИМП екземпляра от фактурата за анулиране и получава новосъставената.
(7) При писмено заявен отказ от страна
на изпълнителя на ИМП да изпълни указанията в срока по ал. 3 РЗОК не заплаща
отчетената дейност.
(8) Дължимата сума се заплаща след уточ
няване на данните в определените срокове
в текущия или в следващия отчетен период.
Ч л. 33. П ла ща н и я та се извърш ват по
банков път в левове по обявена от ИМП
в индивидуалния договор банкова сметка.
Чл. 34. За неверни данни, посочени в отчетите и справките, изискуеми по договора,
ИМП носят отговорност съгласно условията
на действащия НРД.
Чл. 35. Когато плащането за извършените и отчетените дейности не се извърши в
сроковете, определени с договора, на ИМП
се дължи законна лихва за забава за просроченото време.
Чл. 36. Управителят на НЗОК по предложение на директорите на РЗОК утвърждава
списък на населените места с неблагоприятни условия за работа на изпълнителите
на ПИМП съгласно методика.
Приложение № 2А
към чл. 2
МЕТОДИК А
за остойностяване на дейностите в болничната медицинска помощ
I. Изчисляването на единните реимбурсни
цени на отделните клинични пътеки (КП)
се извършва чрез:
1. Обобщаване на информацията от лечебните заведения за болнична помощ (ЛЗБП)
за фактически извършените разходи от различните видове болници.
2. Изчисл яване на нови единни реимбурсни цени.
3. Изчисляване на необходимите средства
на национално ниво на базата на новите
единни реимбурсни цени и прогнози за броя
пациенти по клинични пътеки.
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II. Предлаганото определяне на нови реимбурсни цени се базира на единни цени за
цялата система. Избрана е нелинейна транс
формация, която при голямо относително
на дцен яване/подцен яване на к лини чната
пътека приближава максимално новата цена
до действителния разход.
1. Новите реимбурсни цени са еднакви
за различните видове лечебни заведения.
2. Новите реимбурсни цени се определят
на базата на анализ на съотношенията между
досегашните реимбурсни цени и реалните
разходи, декларирани пред Националната
здравноосигурителна каса (НЗОК).
3. Определят се коефициентите на относително надценяване/подценяване за всяка
клинична пътека.
4. Изчислява се като отношение на разликата на средния разход и реимбурсната
цена спрямо средния разход.
5. Определят се новите реимбурсни цени.
6. Коефициентите на относително надценяване/подценяване се стандартизират чрез
Z-трансформацията.
7. Новата реимбу рсна цена се позицион и ра в и н т ерва ла меж д у с т арат а цена
(действаща през 2011 и 2012 г.) и средните
разходи за един хоспитализиран през 2011 г.
Позиционирането се извършва с помощта
на кумулативната функция на стандартното
нормално разпределение.
III. Определ яне коефициентите на отно с и т е л но н а д цен я в а не/под цен я в а не н а
отделните клинични пътеки.
Коефициентът на относително надценяване/подценяване на клиничната пътека се
определя по формулата:

I V. Определяне на новите реимбу рсни
цени.
Новата реимбурсна цена се позиционира
в интервала между старата реимбурсна цена
(валидна за 2011 и 2012 г.) и средните разходи
за един хоспитализиран през 2011 г. По този
начин се търси баланс меж ду мнението на
експертите, определили реимбурсните цени,
и действителните разходи. Колкото по-силно е подценяването/надценяването на КП,
толкова новата реимбурсна цена е по-близо
до действителните средни разходи.
За целта коефициентите на относително
надценяване/подценяване се стандартизират
с помощта на Z-трансформацията:
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V. Описаният алгоритъм за определяне
на нови реимбурсни цени се прилага само
за клинични пътеки, за които броят на регистрираните през 2011 г. хоспитализации е
по-голям от 0,01 % от общия брой хоспитализации.
Приложение № 2Б
към чл. 2
МЕТОДИКА
за заплащане на дейностите в болничната
медицинска помощ
Чл. 1. (1) Тази методика урежда заплащането на дейностите за болнична медицинска
помощ за:
1. задължително здравноосигурени лица;
2. здравнонеосигурени лица – съгласно § 9,
ал. 2, т. 3 от Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса (ЗБНЗОК)
за 2013 г.
(2) Заплащането по ал. 1, т. 2 се извършва
чрез трансфери от Министерството на здравеопазването по реда на § 9, ал. 3 ЗБНЗОК
за 2013 г.
Чл. 2. (1) Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) заплаща договорената и
извършената дейност от изпълнителите на
болнична медицинска помощ (БМП) съгласно Наредба № 40 от 2004 г. за определяне
на основни я пакет от здравни дейности,
гарантирани от бюджета на Националната
здравноосигурителна каса (обн., ДВ, бр. 112
от 2004 г.; изм. и доп., бр. 61 и 102 от 2005 г.,
бр. 88 от 2006 г., бр. 2 и 60 от 2009 г., бр. 45,
62 и 101 от 2010 г., бр. 49, 52 и 97 от 2011 г. и
бр. 99 и 100 от 2012 г.), наричана по-нататък
„Наредба № 40 от 2004 г.“, и действащите към
нея приложения, както следва:
1. За дейностите в болничната медицинска
помощ по клинични пътеки (КП) – по приложение № 5 към Наредба № 40 от 2004 г.,
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и по цени, определени по реда на чл. 55д от
Закона за здравното осигуряване (ЗЗО), които
включват:
а) медико-диагностични изследвания, медицински процедури и прегледи, необходими
за удостоверяване на необходимостта от хоспитализация;
б) медицински дейности по КП, лекарствена
терапия и услуги, включващи професионални
грижи и диетично хранене, предоставени на
пациентите по време на тяхната хоспитализация;
в) медицинска експертиза на временната
неработоспособност на пациентите;
г) до два контролни прегледа в лечебно
заведение – изпълнител на БМП, при явяване на пациента в рамките на един месец
след изписване, задължително записани в
епикризата.
2. За високоспециализирани медицински
дейности (ВСМД), посочени в приложение
№ 4 към Наредба № 40 от 2004 г., и по цени,
определени по реда на чл. 55д ЗЗО.
3. За медицински изделия от утвърдения на
основание § 34, ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби на ЗЗО (ДВ, бр. 60 от
2012 г.) от Надзорния съвет на НЗОК Списък
с медицински изделия, които НЗОК заплаща в
условията на болничната медицинска помощ,
вложени при изпълнение на КП и заплащани
извън цената на КП; медицинските изделия
се заплащат от НЗОК до стойността за тип
медицинско изделие, определена в списъка.
4. За клинични процедури, посочени в приложение № 10 към Наредба № 40 от 2004 г., и
по цени, определени по реда на чл. 55д ЗЗО,
които включват повтарящи се еднотипни
медицински дейности, при което назначената
терапевтична схема и състоянието на пациента
не налагат престой на същия в лечебното заведение – изпълнител на медицинска помощ,
по-дълъг от 12 часа.
5. За процедурата за интензивно лечение
„Интензивно лечение на новородени деца с
асистирано дишане със или без прилагане на
сърфактант“, посочена в приложение № 12
към Наредба № 40 от 2004 г., и по цена,
определена по реда на чл. 55д ЗЗО, която
включва извършване в специализирана клиника/отделение на болница – изпълнител на
медицинска помощ, на съвкупност от медицински дейности, медицински изследвания и
медикаментозно лечение в рамките на период
от 24 часа по отношение на пациент, чието
състояние изисква интензивно лечение.
6. За процедурите, посочени в приложение
№ 13 „Процедури за интензивно лечение извън
случаите на новородено“ към Наредба № 40
от 2004 г., и по цени, определени по реда
на чл. 55д ЗЗО, които включват извършване
в лечебни заведения за болнична помощ с
разкрита клиника/отделение по анестезия и
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интензивно лечение от трето ниво на компетентност, както и в условията на спешност
в болници с разкрита клиника/отделение по
анестезия и интензивно лечение от второ ниво
на компетентност, но само ако тези болници
разполагат и с разкрита клиника/отделение
по спешна медицина и структура за диализно лечение от първо или по-високо ниво на
компетентност по съответните медицински
стандарти по спешна медицина и диализно
лечение, както и със структури по вътрешни
болести, детски болести, акушерство и гинекология, кардиология, неврология, хирургия,
ортопедия и травматология, които са от второ
или по-високо ниво на компетентност по съответните медицински стандарти на съвкупност
от медицински дейности, медицински изследвания и медикаментозно лечение в рамките на
период от 24 часа по отношение на пациент,
чието състояние изисква интензивно лечение.
7. За процедурите, посочени в приложение № 14 „Процедури по асистирана репродукция“ към Наредба № 40 от 2004 г., и по
цени, определени по реда на чл. 55д ЗЗО,
които включват съвкупност от медицински
дейности, свързани с хормонална контролирана овариална (яйчникова) хиперстимулация
(КОХС) – с престой на пациента в лечебното
заведение до 12 часа, и фоликулна пункция,
оплождане на яйцеклетки, ембриотрансфер
и криоконсервация – с престой на пациента
до 24 часа.
8. За процедурите, посочени в приложение
№ 15 „Процедури по нуклеарномедицинско
компютър-томографско образно изследване“
към Наредба № 40 от 2004 г., и по цени,
определени по реда на чл. 55д ЗЗО, които
включват съвкупност от медицински дейности и медицински изследвания в рамките
на период до 12 часа.
(2) При промяна на терапията във връзка
с придружаващо хронично заболяване в случаите по ал. 1 НЗОК не заплаща лекарствата
за периода на хоспитализация, като те се
осигуряват от лечебното заведение – изпълнител на БМП.
Чл. 3. Заплащането е за задължително
здравноосигурени лица (ЗЗОЛ), хоспитализирани след влизането в сила на договора между
НЗОК и съответния изпълнител на БМП.
Чл. 4. Заплащането се извършва в левове по цени и обеми, определени по реда на
чл. 55д ЗЗО.
Чл. 5. За всеки случай по КП № 297 „Палиативни грижи при онкологично болни“, КП
№ 305 „Физикална терапия, рехабилитация
и специализирани грижи при персистиращо (хронично) вегетативно състояние“ и по
процедурите, посочени в приложение № 13
„Процедури за интензивно лечение извън случаите на новородено“ към Наредба № 40 от
2004 г., определената цена по реда на чл. 55д
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ЗЗО за един леглоден се умножава по броя
на пролежаните леглодни при спазване на
ограниченията за максимален престой, установен в алгоритъма на клиничните пътеки и
процедурите.
Чл. 6. За клинични процедури по чл. 2,
ал. 1, т. 4 – 8 се заплаща за всеки отделен
случай въз основа на броя проведени клинични
процедури за отчетния месец.
Чл. 7. (1) При изписване на пациент конт рол н и т е п реглед и, вк л ючен и в К П, не
следва да бъдат извършени с „Медицинско
направление за консултация или провеждане
на съвместно лечение“ – бланка МЗ – НЗОК
№ 3, от същия/друг лекар, извършил дейността
в лечебно заведение – изпълнител на БМП.
(2) Контролните прегледи след изписване
не се отнасят до:
1. профилактични прегледи на ЗЗОЛ;
2. прегледи на ЗЗОЛ от общопрактикуващ
лекар (ОПЛ) или лекар-специалист от СИМП
за предписване на лекарства;
3. преглед по повод диспансерно наблюдение на ЗЗОЛ;
4. прегледи при назначаване и извършване
на процедури от пакет „Физикална и рехабилитационна медицина“;
5. прегледи по повод извършване на дейности по медицинска експертиза.
(3) Пациентът, преминал по к линична
пътека, има право на контролните прегледи
по чл. 1, ал. 1, т. 1, буква „г“, извършени в
лечебното заведение – изпълнител на болнична медицинска помощ, от същия/друг лекар,
извършил дейността, но без да се отчитат с
„Медицинско направление за консултация или
провеждане на съвместно лечение“ (бланка
МЗ – НЗОК № 3).
(4) В случаите на отчитане на прегледите
по чл. 2, ал. 1, т. 1, буква „г“ с „Медицинско
направление за консултация или провеждане
на съвместно лечение“ – бланка МЗ – НЗОК
№ 3, от лечебно заведение (ЛЗ) за специализирана извънболнична помощ (СИМП) НЗОК
не заплаща прегледа, извършен от специалиста
в СИМП, работещ в ЛЗ по ал. 3.
Чл. 8. Националната здравноосигурителна
каса заплаща за периода на хоспитализация само по една КП на един пациент за
комплексно лечение на основно заболяване,
придружаващи заболявания и усложнения.
Чл. 9. (1) В случай на хоспитализация на
ЗЗОЛ по КП и необходимост от провеждане
на клинична процедура (КПр)/процедура за
ВСМД в рамките на същия болничен престой НЗОК заплаща КП и КПр/процедура, с
изключение на:
1. КПр 5 в рамките на същия болничен
престой по КП № 251, 252, 253, 254 и 298;
2. КПр 6 в рамките на същия болничен
престой по КП № 251, 252, 254 и 298, КПр 5
и 7 или лъчелечение, или оперативно лечение
по повод на основната диагноза, за която
лицето е диспансеризирано;
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3. процедури по приложение № 13 към
Наредба № 40 от 2004 г. в рамките на същия
болничен престой по КП № 129 и 130;
4. процедури по приложение № 14 в рамките на същия болничен престой по КП/КПр;
5. процедури по приложение № 15 в рамките
на същия болничен престой по КП, в които е
включена диагностична процедура PET – CT;
6. високоспециализирана медицинска дейност по приложение № 4 към Наредба № 40
от 2004 г. и КП, в които има същите кодове
на процедури.
(2) В случай на хоспитализация на ЗЗОЛ
по КП и необходимост от провеждане на
КПр/процедури в рамките на един отчетен
период НЗОК заплаща КП и КПр/процедура
с изключение на КПр 6 в рамките на един
отчетен период по КП № 251, 252, 254 и 298,
КПр 5 и 7 или лъчелечение, или оперативно
лечение по повод основната диагноза, за която
лицето е диспансеризирано.
(3) След приключване на лечението по КП
по редове № 275, 276, 277 и 278 от приложение
№ 5 към Наредба № 40 от 2004 г. и наличие
на показания за продължаване на интензивно
лечение по процедура „Интензивно лечение
на новородени деца с асистирано дишане със
или без прилагане на сърфактант“ в рамките
на един отчетен период НЗОК заплаща КП и
проведените процедури за интензивно лечение.
Чл. 10. (1) Националната здравноосигурителна каса заплаща на изпълнител на БМП
за всеки отделен случай по КП при наличие
на следните условия:
1. отчетената КП е включена в предмета
на договора между НЗОК и изпълнителя на
БМП и е извършена от посочените в договора
с НЗОК специалисти, включени в приложение
№ 1 към договора с изпълнителите на БМП
по съответната КП;
2. хоспитализираното лице е с непрекъснати здравноосигурителни права в деня
на хоспитализацията или ги възстанови до
датата на дехоспитализацията, с изключение
на неосигурените жени, на които са оказани
акушерски грижи по реда на чл. 45, ал. 1, т. 7
ЗЗО и чл. 82, ал. 1, т. 2 от Закона за здравето;
3. спазени са условията за завършена КП;
4. изпълнителят е изпълнил всички свои
задължения по осигуряване на пациентите:
неп рек ъснатост на болни чната помощ и
грижите (ежедневно наблюдение и престой
на пациента в ЛЗ), координация между специалистите, които ги осъществяват, както и
осигуряване на координация със структури
на извънболнична и болнична помощ, съоб
разена с диагностично-лечебния алгоритъм
на съответната КП – при дехоспитализация
на пациента с цел довършване на лечебния
процес;
5. извършената дейност по КП е отчетена
при условията и по реда на тази методика.
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(2) Националната здравноосигурителна каса
заплаща стойността, съответно намалената
с договорената отстъпка стойност, съгласно
чл. 45, ал. 18 ЗЗО на противотуморните лекарствени продукти, осигуряващи основното
лечение по клинични пътеки по редове № 251,
252, 254, 255, 257.1, 257.2, 258.1, 258.2 и 298 на
необходимите еритро-, грануло- и тромбоцитни колонистимулиращи фактори, бифосфонати
и други лекарствени продукти, повлияващи
костната структура и минерализация, за състояния/усложнения, произтичащи от основното
заболяване и лечение, перорални цитостатици
и перорална и парентерална прицелна терапия, която стойност не се включва в цената
на клиничната пътека.
(3) Националната здравноосигурителна каса
заплаща стойността, съответно намалената
с договорената отстъпка стойност, съгласно
чл. 45, ал. 18 ЗЗО на еритро-, грануло- и
тромбоцитни колонистимулиращи фактори,
имуносупресивна терапия и хелираща терапия,
прилагани в клинична пътека по ред № 253,
за състояния/усложнения, произтичащи от
основното заболяване, или за лечение, която
стойност не се включва в цената на клиничната пътека.
Чл. 11. (1) Националната здравноосигурителна каса заплаща на изпълнител на БМП за
всеки отделен случай по клинични процедури,
включени в приложение № 10 към Наредба
№ 40 от 2004 г., и процедури по приложения
№ 12, 13, 14 и 15 към Наредба № 40 от 2004 г.,
при наличие на следните условия:
1. отчетената КП е включена в предмета
на договора между НЗОК и изпълнителя на
БМП и е извършена от посочените в договора
специалисти от приложение № 1 към договора с изпълнителите на БМП по съответната
КПр/процедури;
2. пациентът е с непрекъснати здравно
осигурителни права, с изключение на неосигурени пациенти, за „Процедури за интензивно
лечение извън случаите на новородено“ от
приложение № 13 към Наредба № 40 от 2004 г.;
3. спазени са условията за завършена КПр/
процедури;
4. извършената дейност по КПр/процедури
е отчетена при условията и по реда на тази
методика.
(2) Националната здравноосигурителна каса
заплаща стойността, съответно намалената
с договорената отстъпка стойност, съгласно
чл. 45, ал. 18 ЗЗО на противотуморните лекарствени продукти (парентерални и перорални),
осигуряващи основното лечение по клинична
процедура по т. 5 от приложение № 10 към
Наредба № 40 от 2004 г., на необходимите
еритро-, тромбо- и гранулоцитни колони
стимулиращи фактори, бифосфонати и други
лекарствени продукти, повлияващи костната
структура и минерализация, за състояния/
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ус лож нен и я, п роиз т и ча щ и о т основно т о
заболяване и лечение, която стойност не се
включва в цената на клиничната процедура.
(3) Националната здравноосигурителна каса
заплаща стойността на лекарствените продук
ти, прилагани за хормонална контролирана
овариална хиперстимулация (КОХС) по процедура „Асистирана репродукция – хормонална
контролирана овариална хиперстимулация
(КОХС)“ от приложение № 14 към Наредба
№ 40 от 2004 г., която стойност не се включва
в цената на процедурата.
(4) Националната здравноосигурителна каса
заплаща лекарствени продукти по ал. 2 и 3,
включени в Позитивния лекарствен списък
по чл. 262, ал. 5 от Закона за лекарствените
продукти в хуманната медицина.
(5) При процедурите по асистирана репродукция, посочени в приложение № 14 към
Наредба № 40 от 2004 г., Националната здравноосигурителна каса заплаща стойността на
съответното завършено ниво от алгоритъма
на процедурите.
Чл. 12. При лечение на пациент по определена КП, която не е завършена, дейността
по клиничната пътека не се заплаща. Изключения се допускат при екзитус на пациент в
случаите, в които не е спазен минималният
болничен престой, но са извършени всички
основни диагностични и терапевтични/оперативни процедури съгласно диагностичнолечебния алгоритъм на КП. При екзитус на
пациент в случаите, в които не са извършени
всички изискуеми основни диагностични и
терапевтични/оперативни процедури, НЗОК
заплаща след извършване на проверка.
Чл. 13. В случаите, в които при лечение на
пациент по определена КП, която не е завършена, настъпят индикации за необходимост
от лечение по друга КП, за която лечебното
заведение няма сключен договор, лечебното
заведение е длъжно да преведе пациента в
друго лечебно заведение, сключило договор за
съответната КП. Процесът по превеждането
включва изписването на пациента от лечебното
заведение за болнична помощ, транспортирането и хоспитализацията му в друго лечебно
заведение за болнична помощ, ск лючило
договор за съответната КП. Националната
здравноосигурителна каса заплаща КП на
лечебното заведение, завършило лечението.
Чл. 14. При постъпване на пациент по
терапевтична КП, по която са извършени
диагностично-терапевтични процеду ри, и
доказаната диагноза в хода на лечението по
тази КП индикира оперативно лечение на
изпълнителя на болнична помощ се заплаща
хирургичната КП.
Чл. 15. (1) Когато в срок до 30 дни от дехоспитализацията на пациента се наложи нова
хоспитализация по същата КП в същото или в
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друго лечебно заведение, НЗОК заплаща само
един от случаите по КП след провеждане на
проверка, освен ако в КП е предвидено друго.
(2) В случаите, когато в срок до 30 дни от
дехоспитализацията на пациент, при който е
опериран един от чифтните органи по определена клинична пътека, настъпят спешни
индикации за операция на другия чифтен орган
по същата клинична пътека, се заплащат и
двете клинични пътеки.
(3) Националната здравноосигурителна каса
не заплаща отчетена дейност в случаите на
осъществени хоспитализации по едно и също
време за един и същ пациент.
(4) Националната здравноосигурителна каса
не заплаща на изпълнител на извънболнична
помощ в случаите, в които за един и същ
пациент по време на болничния престой са
отчетени дейности от изпълнител на извънболнична и болнична помощ. Изключение
се допуска само за случаите на предписване
на лекарствени продукти за придружаващи
хронични заболявания.
(5) Националната здравноосигу рителна
каса не заплаща КП на изпълнител на болнична помощ в случаите, в които при извършен
непосредствен контрол се констатира отсъствие на пациента от лечебното заведение по
време на хоспитализация.
(6) Националната здравноосигу рителна
каса не заплаща отчетените дейности, които не
са били включени в ежедневните електронни
отчети по чл. 25 за съответния отчетен период.
Чл. 16. Стойността на медицинските изделия по чл. 2, ал. 1, т. 3 не се включва в
цената на КП.
Чл. 17. В историята на заболяването се
отразяват фабричният номер и видът на вложените медицински изделия или се залепва
стикер.
Чл. 18. (1) Националната здравноосигурителна каса заплаща медицинските изделия от
списъка с медицински изделия, които НЗОК
заплаща в условията на болничната медицинска помощ, утвърден при условията и по реда
на § 34, ал. 2 от преходните и заключителните
разпоредби на ЗЗО, на притежателите на разрешения за търговия на едро с медицински
изделия:
1. сключили договори с НЗОК;
2. доставили медицинските изделия на лечебните заведения – изпълнители на болнична
медицинска помощ.
(2) Заплащането по ал. 1 се извършва при
следните условия:
1. медицинските изделия са вложени при
изпълнение на КП съгласно изискванията на
алгоритмите за изпълнение на съответните
КП;
2. медицинските изделия са отчетени при
условията и по реда на тази методика.
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(3) Изпълнителите на БП представят в
НЗОК едновременно с отчитането на дейността
по КП спецификация-отчет за вложените през
отчетния период видове медицински изделия,
тяхната стойност (договорена по реда на Закона
за обществените поръчки) и за доставилите
ги притежатели на разрешения за търговия
на едро с медицински изделия.
(4) Въз основа на спецификациите-отчети
по ал. 3 НЗОК изготвя спецификации-отчети
към отделните притежатели на разрешения
за търговия на едро с медицински изделия, с
които има сключени договори.
(5) Националната здравноосигурителна
каса заплаща стойността на медицинските
изделия, посочена в спецификациите по ал. 3,
в случай че стойността е по-ниска или равна
на стойността, до която НЗОК заплаща съответния тип медицинско изделие съгласно
списъка по чл. 2, ал. 1, т. 3.
(6) Националната здравноосигурителна
каса не заплаща медицински изделия извън
списъка по чл. 2, ал. 1, т. 3.
Чл. 19. (1) Националната здравноосигурителна каса заплаща договорената и извършената дейност по КП на изпълнителите на
БП след представяне на следните първични
медицински и финансово-отчетни документи:
1. фактура или електронна фактура;
2. спецификация за извършена дейност
по КП;
3. отчет за лечение с лекарствени продукти
по клинични процедури/процедури или по КП
в областта на онкологията, онкохематологията
и неонатологията – за случаите, в които има
извършена такава дейност;
4. спецификация за приложени лекарствени
продукти, заплащани от НЗОК извън цената
на КП № 251, 252, 253, 254, 255, 257.1, 257.2,
258.1, 258.2 и 298, за случаите, в които има
извършена такава дейност;
5. седмични справки към месечна спецификация;
6. първия екземпляр от направлението за
хоспитализация (бланка МЗ – НЗОК № 7)
с отразена основна диагноза и извършени
основни диагностични/терапевтични/оперативни процедури, включени в критериите за
завършена КП;
7. първия екземпляр от документ № 5
„Декларация за информираност и съгласие
на пациента по отношение източника на
заплащане за диагностиката и лечението на
неговото заболяване“.
(2) Националната здравноосигу рителна
каса заплаща договорената и извършената
дейност по КП на изпълнителите на БП след
представяне на електронен отчет във формат,
определен от НЗОК, подаван от изпълнителите на БП по реда на чл. 26, подписан с
електронен подпис.
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(3) При оказана медицинска дейност по
КП на лица с право на здравно осигуряване,
удостоверено от друга държава – членка на
ЕС/ЕИП, или съгласно двустранни спогодби,
НЗОК заплаща след представяне и на:
1. приложение към спецификация за оказана медицинска помощ на лица с право на
здравно осигуряване, удостоверено от друга
държава – членка на ЕС/ЕИП, или съгласно
двустранни спогодби;
2. заверени от изпълнителите на БП копия
от удостоверителните документи за право
на здравно осигуряване и „Декларация при
ползване от осигурени лица на права на спешна и неотложна помощ от пакета на НЗОК
срещу представена ЕЗОК или удостоверение,
временно заместващо ЕЗОК“.
(4) Здравноосигурителният статус на ЗЗОЛ
с прекъснати и впоследствие възстановени
здравноосигурителни права се удостоверява с
документ, издаден от НАП до края на периода
на хоспитализация.
Чл. 20. (1) Националната здравноосигурителна каса заплаща договорените и извършените
ВСМД след представяне на следните първични
медицински и финансово-отчетни документи:
1. фактура или електронна фактура;
2. спецификация, съдържаща договорените
и извършени ВСМД;
3. „Медицинско направление за високоспециализирани дейности“ (бланка МЗ – НЗОК
№ 3А).
(2) Националната здравноосигу рителна
каса заплаща договорените и извършените
ВСМД след представяне на електронен отчет
във формат, определен от НЗОК, подаван от
изпълнителите на ВСМД по реда на чл. 24,
подписани с електронен подпис.
(3) При извършени ВСМД на лица с право
на здравно осигуряване, удостоверено от друга
държава – членка на ЕС/ЕИП, или съгласно
двустранни спогодби, НЗОК заплаща след
представяне и на:
1. приложение към спецификация за оказана медицинска помощ на лица с право на
здравно осигуряване, удостоверено от друга
държава – членка на ЕС/ЕИП, или съгласно
двустранни спогодби;
2. заверени от изпълнителите на БМП копия от удостоверителни документи за право
на здравно осигуряване и „Декларация при
ползване от осигурени лица на права на спешна и неотложна помощ от пакета на НЗОК
срещу представена ЕЗОК или удостоверение,
временно заместващо ЕЗОК“.
(4) Здравноосигурителният статус на ЗЗОЛ
с прекъснати и впоследствие възстановени
здравноосигурителни права се удостоверява
с документ, издаден от НАП.
Чл. 21. (1) Националната здравноосигурителна каса заплаща договорената и извършената дейност по клинични процедури,
посочени в приложение № 10 към Наредба
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№ 40 от 2004 г., и процедури по приложения
№ 12, 13, 14 и 15 към Наредба № 40 от 2004 г.
на изпълнителите на БП след представяне на
следните първични медицински и финансовоотчетни документи:
1. фактура или електронна фактура;
2. спецификация за извършена дейност по
КПр/процедури;
3. спецификация за приложени лекарствени
продукти, заплащани от НЗОК, извън цената
на КПр по ред 5 от приложение № 10 към
Наредба № 40 от 2004 г., и процедури за асистирана репродукция по приложение № 14
към Наредба № 40 от 2004 г. – в случаите, в
които има извършена такава дейност;
4. отчет за лечение с лекарствени продукти
по КПр/процедури или по КП в областта на
онкологията, онкохематологията и неонатологията, ако има извършена такава дейност;
5. седмични справки към месечна спецификация;
6. първия екземпляр от направлението за
КПр/процедури (бланка МЗ – НЗОК № 8);
7. първия екземпляр от „Лист за диспансерно наблюдение при злокачествени заболявания“ (бланка МЗ – НЗОК № 9).
(2) Националната здравноосигу рителна
каса заплаща договорената и извършената
дейност по КПр/процедури на изпълнителите
на БП след представяне на електронен отчет
във формат, определен от НЗОК, подаван
от изпълнителите на БП по реда на чл. 26,
подписан с електронен подпис.
(3) При оказана медицинска дейност КПр/
процедури на лица с право на здравно осигуряване, удостоверено от друга държава – членка
на ЕС/ЕИП, или съгласно двустранни спогодби, НЗОК заплаща след представяне и на:
1. приложение към спецификация за оказана медицинска помощ на лица с право на
здравно осигуряване, удостоверено от друга
държава – членка на ЕС/ЕИП, или съгласно
двустранни спогодби;
2. заверени от изпълнителите на БП копия
от удостоверителните документи за право
на здравно осигуряване и „Декларация при
ползване от осигурени лица на права на спешна и неотложна помощ от пакета на НЗОК
срещу представена ЕЗОК или удостоверение,
временно заместващо ЕЗОК“.
Чл. 22. Сумата по представените фактури за
извършената дейност не следва да надвишава
размера на утвърдения годишен прогнозен
план за обем дейност и стойност на разходите
на изпълнителите на БП, определен по реда
на ЗБНЗОК за 2013 г. и заложен в договора
на изпълнителя на БП.
Чл. 23. (1) Изпълнителите на БМП, сключили договор с НЗОК, представят отчетните
документи по чл. 19, 20 и 21 ежемесечнo в
районните здравноосигурителни каси (РЗОК)
по утвърден график до 10-о число на месеца,
следващ месеца на дейността.
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(2) Всички документи, с които се отчита
и удостоверява извършената дейност, се изготвят съгласно изискванията и реквизитите,
посочени в тях. Не се допускат непопълнени
рек визити, поправк и, липса на подпис и
печат на представляващия ЛЗ.
(3) Форматът на отчетните документи се
утвърждава от НЗОК в НРД за съответната
година.
Чл. 24. (1) Националната здравноосигурителна каса заплаща ежемесечно договорената, извършената и отчетената дейност
по чл. 1 след проверка на документите по
чл. 19, 20 и 21.
(2) Отчетът на лечебното заведение не се
приема в следните случаи:
1. когато отчитането е извън регламентирания в чл. 23, ал. 1 срок;
2. при липса на някой от задължителните
отчетни документи;
3. когато отчетните документи не са изготвени съгласно изискванията и реквизитите,
посочени в тях;
4. при липса или несвоевременно ежедневно електронно отчитане или неспазен
формат на електронния отчет по чл. 25.
(3) Националната здравноосигу рителна
каса заплаща по настоящия ред за извършената дейност в случаите, в които тя е
отчетена в рамките на съответния отчетен
период след завършването є.
(4) Изключение от ал. 3 се допуска, когато в рамките на съответния отчетен период
след завършване на дейността се очакват
резул тат и о т х ист олог и ч н и изслед ва н и я,
които определят окончателната диагноза на
пациента. В този случай се допуска отчитането на извършената дейност в следващия
отчетен период.
Чл. 25. (1) Изпълнителите на БМП, сключили договор с НЗОК, ежедневно отчитат по
електронен път в утвърдени от НЗОК формати
приетите и преминалите за денонощие пациенти в лечебното заведение – изпълнител
на БМП.
(2) Електронните отчети по чл. 25, ал. 1
съдържат:
1. информация за постъпили и преминали
по КП пациенти;
2. информация за постъпили и преминали
по КПр/процедури пациенти;
3. информация за постъпили и преминали
по ВСМД пациенти.
(3) На база на ежедневно пода дени т е
електронни отчети в НЗОК автоматично се
формират седмични отчети, равни на броя
на календарните седмици в отчетния месец,
които се обработват в информационната
система на НЗОК. След окончателната обработка на отчетите на изпълнителя на БМП
се изпраща седмична справка за отчетената,
отхвърлената и потвърдената за заплащане
медицинска дейност.
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(4) Седмичната справка, изпратена на
ЛЗ – изп ъ лни тел на БП, се подписва от
представляващия ЛЗ и е неразделна част от
документите по чл. 19 и 21.
(5) Ежедневните електронни отчети се
подписват с електронен подпис от изпълнителите на БП.
Чл. 26. (1) При констатиране на грешки,
свързани с неправилно въведени регистрационни данни при обработката на електронните отчети по чл. 19 и 21 за извършената
дейност, РЗОК уведомява изпълнителя на
БМП с указания за необходимите корекции,
но не по-късно от два работни дни от края
на отчетната седмица или два работни дни
от края на отчетния месец, за констатирани
грешки при обработката на електронните
отчети по чл. 20.
(2) Грешките, свързани с неправилно въведени в електронния отчет регистрационни
данни, могат да са:
1. регистрационни данни – регистрационни номера на лечебните заведения, УИН на
лекарите, отразени в първичните медицински документи, код специалност на лекаря,
номер на договор;
2. регистрационните данни на ЗЗОЛ.
Чл. 27. (1) При необходими корекции и
допълнения на финансовоотчетните документи, фактура и спецификация РЗОК изпраща
писмени указания за необходимите корекции
и допълнения не по-късно от 15-о число на
месеца на отчитане на изпълнителя на БМП.
(2) С указанията по ал. 1 се връща и
спецификацията за отчетената дейност за
корекции и допълнения.
(3) В срок до 3 дни изпълнителят на БМП
представя в РЗОК дебитно/кредитно известие
към фактурата по ал. 1 и спецификацията
за отчетената дейност с нанесени корекции
и допълнения.
(4) Поправки и добавки във фактурите и
известията към тях не се разрешават. Погрешно съставени или поправени документи
се анулират и се издават нови.
(5) Когато погрешно съставени документи или поправени документи са отразени в
счетоводните регистри на изпълнителя на
БМП или РЗОК, за анулирането се съставя
и протокол – по един за всяка от страните,
който съдържа:
1. основанието за анулирането;
2. номера и датата на документа, който
се анулира;
3. номера и датата на издадения нов документ;
4. подпис на лицата, съставили протокола – за всяка от страните.
(6) След като получи екземпляр от протокола по ал. 5, РЗОК връща на изпълнителя
на БМП екземпляра от анулираната фактура.

С Т Р.

66

ДЪРЖАВЕН

(7) В случай на неспазване разпоредбите
на ал. 3 и 5 РЗОК не заплаща отчетената
дейност през текущия отчетен период.
Чл. 28. Плащанията на изпълнителите на
БМП се извършват чрез РЗОК до 30-о число
на месеца, следващ отчетния.
Чл. 29. При неспазване на посочените в
чл. 23, 26 и 27 срокове за представяне на
отчетните документи от изпълнителите на
БМП на изпълнителя на БМП не се заплаща
отчетената дейност.
Чл. 30. Ако изпълнителят на БМП не подаде електронен отчет по чл. 25 или не спази
реда за корекции, на изпълнителя на БМП
не се заплаща отчетената дейност.
Чл. 31. Плащанията се извършват в левове
по банков път по обявена от изпълнителя на
БМП в индивидуалния договор банкова сметка.
Чл. 32. За неверни данни, посочени в отчетите и справките, изискуеми по договора,
изпълнителите на БМП носят отговорност
съгласно условията на действащия НРД.
Чл. 33. Когато плащането за извършените
и отчетените дейности не се извърши в сроковете, определени с договора, на изпълнителя
на БМП се дължи законна лихва за забава
за просроченото време.
Чл. 34. Годишните прогнозни планове
за обем дейност и стойност на разходите за
болнична медицинска помощ се осъществява
съгласно Закона за бюджета на Националната
здравноосигурителна каса за 2013 г. и приетите
правила от Надзорния съвет на НЗОК.
Приложение № 3А
към чл. 3
МЕТОДИКА
за остойностяване на комплексното диспансерно наблюдение на пациентите с кожновенерически и психични заболявания
I. Изчисляването на стойности на комплексното диспансерно наблюдение се извършва
при следната последователност:
1. Обобщаване на информацията от Министерството на здравеопазването (МЗ) за
обема и цените на отчетените и заплатените
дейности през последните две години.
2. Изчисляване на нови цени на базата на
прогнозни обеми.
II. Заплащането на изпълнителите на комплексно диспансерно наблюдение се основава
на следната методика:
1. Дефиниране на пакета услуги за комплексно диспансерно наблюдение:
1.1. диспансерно (амбулаторно) наблюдение
на болни с психични заболявания;
1.2. диспансерно наблюдение на болни с
кожно-венерически заболявания.
2. Определяне размера на средствата за
комплексното диспансерно наблюдение на
лица с кожно-венерически и психични заболявания. Средствата за комплексно диспан-
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серно наблюдение се определят като част от
средствата за специализирана извънболнична
медицинска помощ. Разходите са предвидени
на базата на фактическите разходи през пред
ходната година или на историческите разходи
на Министерството на здравеопазването обем
дейности и натовареност. Разпределението
може да бъде променяно при промяна на
обхвата от услуги или при включването на
допълнителни дейности.
3. Определяне на стойност на комплексно
диспансерно наблюдение.
В стойността на комплексното диспансерно наблюдение се включва преглед при
специалист, консултация с друг специалист
и медико-диагностични изследвания.
Първоначално изчислението се прави от
долу нагоре с цел да се определи минималният
разход на здравноосигурено лице за предоставяне на базова дейност съгласно обема и
честотата в заложения алгоритъм на оказване
на наблюдението.
Общото време, отделено за всяка една от
услугите в извънболничната помощ, се разделя
на общото време, отделяно за всички здравни
услуги (времето може да се разпредели по
специалности).

Приложение № 3Б
към чл. 3
МЕТОДИКА
за заплащане на комплексно диспансерно наблюдение на пациенти с кожно-венерически
и психични заболявания
Чл. 1. (1) Тази методика урежда заплащането на комплексно диспансерно наблюдение
на пациенти с кожно-венерически и психични
заболявания за:
1. задължително здравноосигурени лица;
2. здравнонеосигурени лица съгласно § 9,
ал. 2, т. 1 и 2 от Закона за бюджета на Наци-
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оналната здравноосигурителна каса (ЗБНЗОК)
за 2013 г.
(2) Заплащането по ал. 1, т. 2 се извършва
чрез трансфери от Министерството на здравеопазването по реда на § 9, ал. 3 на ЗБНЗОК
за 2013 г.
Чл. 2. (1) Националната здравноосигурителна каса заплаща дейностите за комплексно диспансерно наблюдение на пациенти с
кожно-венерически и психични заболявания
договорената и извършената дейност от изпълнители на БМП в центрове за психично
здраве и в центрове за кожно-венерически
заболявания съгласно Наредба № 40 от 2004 г.,
както следва:
1. комплексно диспансерно (амбулаторно)
наблюдение на пациенти с психични заболявания съгласно Наредба № 39 от 2004 г. и
приложение по НРД, извършено от изпълнител
на БМП с клиники/отделения по психиатрия
или център за психично здраве;
2. комплексно диспансерно наблюдение на
пациенти с кожно-венерически заболявания
съгласно Наредба № 39 от 2004 г. и приложение
по НРД, извършено от изпълнители на БМП
с клиники/отделения по кожно-венерически
заболявания или център за кожно-венерически
заболявания.
(2) В случаите по ал. 1 НЗОК заплаща,
когато са спазени всички нормативни изис
квания и са изпълнени всички изисквани
медицински дейности съгласно НРД.
(3) Националната здравноосигу рителна
каса заплаща на изпълнителите на БМП с
клиники/отделения по психиатрия или кожно-венерически заболявания, с център за психично здраве, с център за кожно-венерически
заболявания дейностите по цени, определени
по реда на чл. 55д ЗЗО.
Чл. 3. Прегледът се отчита с „Направление за комплексно диспансерно наблюдение“
(бланка МЗ – НЗОК № 10) и с амбулаторни
листове или електронен отчет за извършената
дейност на ЗЗОЛ, отразена в „Амбулаторен
лист за комплексно диспансерно наблюдение“
(бланка МЗ – НЗОК № 11) в определен от
НЗОК формат, а за осигурени в друга държава лица – и с копие от удостоверителния
документ за право на обезщетения в натура
в случай на трудови злополуки или професионални заболявания.
Условия и срокове за заплащането на комплексно диспансерно наблюдение на пациенти
с кожно-венерически и психични заболявания
Чл. 4. (1) Изпълнителите на медицинска
помощ (ИМП) се отчитат, като представят
ежемесечно в РЗОК фактура (хартиена или
електронна), финансово-отчетни документи,
първични медицински документи и електронен
отчет за извършената дейност на пациенти,
от разена в амбулаторни листове (бланка
МЗ – НЗОК № 11) и/или в електронен отчет
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в определен от НЗОК формат, по утвърден
график, до третия работен ден на месеца,
следващ отчетния.
(2) Медицинската помощ, оказана на осигурени в други държави лица, се представя на
отделна фактура (хартиена или електронна),
придружена със съответната отчетна документация, определена в НРД.
Чл. 5. (1) Електронните отчети по чл. 4
се връщат за корекция на ИМП, в случай че
след обработките им се установят следните
фактически грешки:
1. сгрешен код по МКБ на заболяване при
правилно попълване на диагноза;
2. неточно посочен номер и дата на амбулаторния лист (бланка МЗ – НЗОК № 11);
3. грешни данни на пациента (ЕГН, ЛНЧ,
осигурителен номер).
(2) При нарушена структура на файла,
водеща до невъзможност за обработка на
електронния отчет по вина на ИМП, РЗОК
връща електронния отчет на ИМП. Изпълнител ят на медицинска помощ коригира
електронния отчет.
(3) Плащанията на ИМП се извършват
чрез РЗОК до 30-о число на месеца, следващ
отчетния.
Чл. 6. При неспазване на посочения в
чл. 4, ал. 1 срок за представяне на отчетните
документи от ИМП обработката им и съответното заплащане се извършват в сроковете
за следващия период за отчитане.
Чл. 7. (1) Условие за плащане на ИМП е
точното и правилното попълване на документите съгласно настоящите условия и пълно и
точно изпълнение на дейността.
(2) Не се заплаща по предвидения ред за
извършени дейности от ИМП, ако те не са
отчетени за два последователни месеца.
(3) Не се заплаща по предвидения ред за
извършена от ИМП дейност за период, който
изпълнителят вече е отчел.
Чл. 8. При констатиране на фактическите
грешки по чл. 5, ал. 1 РЗОК връща електронния отчет на ИМП за отстраняването
им. Изпълнителят на медицинска помощ
предоставя коригирания електронен отчет в
срок до един работен ден.
Чл. 9. (1) При необходими корекции и
допълнения на финансовоотчетните документи – фактура и спецификация, РЗОК изпраща
писмени указания за необходимите корекции
и допълнения не по-късно от 16-о число на
месеца на отчитане на изпълнителя на ИМП.
(2) С указанията по ал. 1 се връщат спецификацията и отчетите за отчетената дейност
за корекции и допълнения.
(3) В срок до 3 дни изпълнителят на ИМП
представя в РЗОК дебитно/кредитно известие
към фактурата по ал. 1 и спецификацията за
отчетената дейност с нанесени корекции и
допълнения.
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(4) Поправки и добавки във фактурите и в
дебитните/кредитните известия към тях не се
разрешават. Погрешно съставени или поправени фактури и дебитни/кредитни известия се
анулират и се издават нови.
(5) Когато погрешно съставени или поправени фактури и/или дебитни/кредитни известия
са отразени в счетоводните регистри на изпълнителя на ИМП или на РЗОК, за анулирането
им ИМП съставя протокол – по един за всяка
от страните, който съдържа:
1. основанието за анулирането;
2. номера и датата на документа, който се
анулира;
3. номера и датата на издадения нов документ;
4. подпис на лицата – за всяка от страните,
върху съставения протокол.
(6) След като получи екземпляр от протокола по ал. 5, РЗОК връща на изпълнителя на
ИМП екземпляра от фактура за анулиране и
получава новосъставената.
(7) При писмено заявен отказ от страна на
изпълнителя на ИМП да изпълни указанията
в срока по ал. 3 РЗОК не заплаща отчетената
дейност.
(8) Дължимата сума се заплаща след уточ
няване на данните в определените срокове в
текущия или в следващия отчетен период.
Чл. 10. Плащанията се извършват по банков
път в левове по обявена от ИМП в индивидуалния договор банкова сметка.
Чл. 11. За неверни данни, посочени в отчетите и справките, изискуеми по договора,
ИМП носят отговорност съгласно условията
на действащия НРД.
Чл. 12. Когато плащането за извършените и
отчетените дейности не се извърши в сроковете, определени с договора, на ИМП се дължи
законна лихва за забава за просроченото време.
Приложение № 4А
към чл. 4
МЕТОДИКА
за остойностяване на дейностите в извънболничната дентална помощ
I. Дефиниране на пакета от услуги, подлежащи на реимбурсиране.
Дефинират се агрегирани групи здравни
услуги със сходни разходи, както следва:
1. Първична дентална помощ.
2. Специализирана дентална помощ.
3. Лекарска консултативна комисия.
4. Неблагоприятни условия.
В рамките на всяка група услуги се определят категориите възрастови групи, които ще
определят и различията в степента на реимбурсиране на цените от страна на НЗОК: лица
под 18 години и лица над 18 години.
II. Определяне на прогнозен обем дейности.
Прогнозният обем дейности за съответната
година се определя на базата на исторически
равнища и тенденции на основата на инфор-
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мация от Националната здравноосигурителна
каса (НЗОК). Приема се общ обем дейности в
зависимост от пакета, определен от министъра
на здравеопазването, и прогноза за населението,
което ще ползва дентални услуги, заплатени
от НЗОК. Прогнозните обеми се разработват в
съответствие с чл. 55г от Закона за здравното
осигуряване (ЗЗО).
III. Определяне размера на средствата за
дентална медицинска помощ.
Общият размер на средствата за дентална
помощ се определя като процент от общия
бюджет на НЗОК. Разходите са базирани на
фактическите разходи през предходната година
или са екстраполирани на базата на исторически разходи, обем дейности и натовареност.
Разпределението може да бъде променяно при
промяна на обхвата от услуги или включването
на допълнителни дейности.
IV. Определяне на индивидуалните реимбурсни цени.
Първоначално изчисляването се прави от
долу нагоре с цел да се определи минималният
разход на здравноосигурено лице за предоставяне на базова дейност от обхвата на основния
пакет за дентална помощ. Разходите се определят като преки и непреки и се извършва
процентно разпределение по видовете дентална
помощ. След това този минимум може да бъде
повишен чрез разпределение от горе надолу на
ресурсите за дентална извънболнична помощ.
Разпределението е, както следва:
1. Разпределение на преките разходи за
видовете медицински дейности.
2. Разпределение на непреките (фиксираните) административни разходи.
3. Разпределение на разходите за заплати.
Общото време, отделено за всяка от услугите в денталната извънболнична помощ, се
разделя на общото време, отделяно за всички
здравни услуги.
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Приложение № 4Б
към чл. 4
МЕТОДИК А
за заплащане на дейностите в извънболничната дентална помощ
Чл. 1. Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) заплаща изцяло или частично денталните дейности по основен пакет
дентална дейност, оказани на задължително
зд равноосиг у рени лица (ЗЗОЛ) съгласно
Наредба № 40 от 2004 г. за определяне на
основния пакет от здравни дейности, гарантирани от бюд жета на Национа лната
здравноосигурителна каса (обн., ДВ, бр. 112
от 2004 г.; изм. и доп., бр. 61 и 102 от 2005 г.,
бр. 88 от 2006 г., бр. 2 и 60 от 2009 г., бр. 45,
62 и 101 от 2010 г., бр. 49, 52 и 97 от 2011 г. и
бр. 99 и 100 от 2012 г.), наричана по-нататък
„Наредба № 40 от 2004 г.“, в обеми и цени,
определени по реда на чл. 55д ЗЗО.
Чл. 2. (1) Изпълнителите на първична
ден т а л на помощ извърш ват дей но с т и т е,
оп р еде лен и в о сновн и я па ке т ден т а л н и
дейности за първична дентална помощ по
Наредба № 40 от 2004 г., диференцирани по
възрастови групи, както следва:
1. при ЗЗОЛ на възраст до 18 години:
а) обстоен преглед за установяване на орален статус и изготвяне на амбулаторен лист
и един допълнителен преглед за бременни;
б) обтурация с амалгама или химичен
композит;
в) екстракция на временен зъб, включително анестезия;
г) екстракция на постоянен зъб, включително анестезия;
д) лечение на пулпит или периодонтит
на временен зъб;
е) лечение на пулпит или периодонтит
на постоянен зъб;
2. при ЗЗОЛ на възраст над 18 години:
а) обстоен преглед за установяване на орален статус и изготвяне на амбулаторен лист
и един допълнителен преглед за бременни;
б) обтурация с амалгама или химичен
композит;
в) екстракция на зъб, включително анестезия.
(2) Националната здравноосигу рителна
каса заплаща изцяло или частично на изпълнителите на първична дентална помощ
за всяко ЗЗОЛ, потърсило дентална помощ,
в обеми и цени по реда на чл. 55д ЗЗО.
Чл. 3. (1) Изпълнителите на специализирана хирургична дентална помощ извършват
следните ви дове дейности, определени в
основния пакет дентални дейности за хирургична дентална помощ по Наредба № 40
от 2004 г.:
1. при ЗЗОЛ на възраст до 18 години:
а) специализиран обстоен преглед;
б) инцизия в съединителнотъканни ложи,
включително анестезия;
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в) екстракция на дълбоко фрактуриран
или дълбоко разрушен зъб, вк лючително
анестезия;
г) контролен преглед след някоя от дейностите по букви „б“ и „в“;
2. при ЗЗОЛ на възраст над 18 години:
а) специализиран обстоен преглед;
б) инцизия в съединителнотъканни ложи,
включително анестезия;
в) екстракция на дълбоко фрактуриран
или дълбоко разрушен зъб, вк лючително
анестезия;
г) контролен преглед след някоя от дейностите по букви „б“ и „в“.
(2) Изпълнителите на специа лизирана
извънболнична дентална помощ по специалност „Детска дентална медицина“ извършват
следните ви дове дейности, определени в
основния пакет дентални дейности за детска
дентална помощ по Наредба № 40 от 2004 г.,
при ЗЗОЛ до 18 години:
1. обстоен преглед за установяване на орален статус и изготвяне на амбулаторен лист
и един допълнителен преглед за бременни;
2. обтурация с амалгама или химичен
композит;
3. екстракция на временен зъб, включително анестезия;
4. екстракция на постоянен зъб, включително анестезия;
5. лечение на пулпит или периодонтит
на временен зъб;
6. лечение на пулпит или периодонтит
на постоянен зъб.
(3) Националната здравноосигу рителна
каса заплаща изцяло или частично на изпълнителите на специализирана извънболнична
дентална помощ за дейностите по ал. 1 и 2
за всяко ЗЗОЛ, потърсило дентална помощ,
в обеми и цени по реда на чл. 55д ЗЗО.
Ч л. 4. На ц иона л ната зд ра внооси г у рителна каса заплаща денталните дейности,
определени в Наредба № 40 от 2004 г., за
първична дентална помощ и специализирана
дентална помощ в обеми и цени по реда на
чл. 55д ЗЗО за следните лица:
1. лицата, настанени в домове за медикосоциални услуги;
2. децата, настанени в специалните училища и домовете за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа,
включително след навършване на 18-годишна
възраст;
3. лицата, задържани под стража.
Чл. 5. (1) Националната здравноосигурителна каса заплаща договорената и извършената дентална дейност по основния
пакет, определен в Наредба № 40 от 2004 г.,
от изпълнителите на специализирана извънбол ни чна ден та л на помощ под обща
анестезия за ЗЗОЛ до 18 години с психични
заболявания, както следва:
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1. обстоен преглед от лекар по дентална
медицина за установяване на орален статус и
изготвяне на амбулаторен лист с насочване
към специалист психиатър;
2. обща анестезия с продължителност:
а) не повече от 180 минути – в лечебни
заведения за специализирана извънболнична
дентална помощ;
б) не повече от 360 минути – в лечебни
заведения за болнична помощ;
3. обтурация с амалгама или химичен
композит;
4. екстракция на временен зъб;
5. екстракция на постоянен зъб;
6. лечение на пулпит или периодонтит
на временен зъб;
7. лечение на пулпит или периодонтит на
постоянен зъб;
8. инцизия в съединителнотъканни ложи;
9. екстракция на дълбоко фрактуриран
или дълбоко разрушен зъб;
10. контролен преглед след някоя от горните две дейности;
11. 24-часово активно наблюдение – при
необходимост – след общата анестезия.
(2) За всяко ЗЗОЛ под 18-годишна възраст
с психични заболявания, потърсило дентална
помощ, изпълнителите на специализирана
извънболнична дентална помощ получават
заплащане по дейностите по ал. 1 в обеми
и цени, определени по реда на чл. 55д ЗЗО.
Чл. 6. Изпълнителят на извънболнична
дентална помощ (ИДП) има право на пряко заплащане и/или доплащане от ЗЗОЛ в
следните случаи:
1. при доплащане до пълните договорени
стойност и на извънболни чната ден та лна
помощ по чл. 2 и 3;
2. когато лицето е получило полагащия
му се обем дейности при условията на тази
методика и желае да продължи лечението си;
3. когато необходимото лечение обхваща
лечебно-диагностични дейности, невключени
в посочения пакет за заплащане съгласно
тази методика;
4. когат о п ри дей нос т, за п ла ща на о т
НЗОК, лицето изрично предпочете методики, средства или материали, невключени
в посочения пакет за заплащане съгласно
тази методика.
Чл. 7. (1) За секторна рентгенография на
зъби и ортопантомография се заплаща на
изпълнител на ИДП, притежаващ разрешение за извършване на рентгенографска
дейност, ако е назначена с направление за
медико-диагностична дейност от изпълнител
на извънболнична дентална помощ.
(2) За изпълнителите на ИДП не се прилага редът за определяне на стойностите за
медико-диагностични изследвания от пакет
„Образна диагностика“ (секторна рентгенография на зъби и ортопантомография).
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(3) Редът на назначаване, заплащане и отчитане на медико-диагностични изследвания
от пакет „Образна диагностика“ (секторна
рентгенография на зъби) от ИДП е както
при изпълнителите на СИМП.
(4) Назначаването на ВСМД от пакет
„Образна диагностика“ (ортопантомография)
се извършва от общопрактикуващ лекар по
дентална медицина или от лекар по дентална
медицина – специалист, а редът за отчитане
и заплащане е както при изпълнителите
на СИМП.
Чл. 8. На изпълнители на ИДП се заплаща
отчетена експертизна дейност, извършена
по установения в НРД ред за денталните
дейности.
Чл. 9. (1) Националната здравноосигу рителна каса заплаща за отчетена експертиза
на временната неработоспособност на всеки
член на обща или специализирана лекарска
консултативна комиси я (ЛК К), но на не
повече от трима членове.
(2) Експертиза по ал. 1 се отчита с отрязък
от „Талон за медицинска експертиза“ – бланка МЗ – НЗОК № 6, за всеки член на ЛК К.
(3) Националната здравноосигу рителна
каса заплаща за отчетен преглед, поискан
от ЛК К и Регионалната картотека на медицинската експертиза (РК МЕ).
(4) Прегледът по ал. 3 се отчита с отрязък
от „Талон за медицинска експертиза“ – бланка МЗ – НЗОК № 6.
(5) Националната здравноосигу рителна
каса заплаща извършените медико-диагностични дейности, изискани от ЛК К.
Чл. 10. (1) Националната здравноосигурителна каса заплаща на изпълнител на ИДП
след проверка по факт у ра (хартиена или
електронна), спецификация и изискваните
по НРД о т чет ни док у мен т и (елек т ронен
отчет за извършената дентална дейност на
ЗЗОЛ, отразена в амбулаторни листове в
определен от НЗОК формат).
(2) За лицата с право на здравно осигуряване, удостоверено от друга държава – членка
на ЕС, или съгласно двустранни спогодби,
НЗОК заплаща след представяне на:
1. документите по ал. 1;
2. копие от удостоверителния документ
за право на обезщетения в нату ра в слу чай
на болест, майчинство, трудови злополуки
или професионални заболявания;
3. „Дек ларация при ползване от осигурени лица на права на спешна и неотложна
помощ от пакета на НЗОК срещ у п редставена Европейска здравноосиг у рителна
карта (ЕЗОК) или удостоверение, временно
заместващо ЕЗОК“.
Чл. 11. При нарушена физическа структу ра на носителя или при неспазен формат
на електронния отчетен документ той се

БРОЙ 2

ДЪРЖАВЕН

коригира от изпълнителя на ИДП в рамките
на отчетния период.
Чл. 12. (1) Изпълнителите на ИДП представят отчетните документи по чл. 10 по
утвърден график до 3-тия работен ден на
месеца, следващ отчетния.
(2) Районната здравноосигурителна каса
извършва плащанията до 30-о число на месеца, следващ отчетния.
Чл. 13. (1) Условия за плащане на ИДП
са точно и правилно попълнените документи
съгласно тази методика.
(2) Районната здравноосигурителна каса
не заплаща по настоящия ред за извършени
дейности от изпълнител, ако те не са отчетени до 3-тия работен ден на третия месец,
следващ отчетния, а за изпълнители на ИДП,
отчитащи медико-диагностична дейност, на
втория месец, следващ отчетния.
Чл. 14. (1) За неверни данни, посочени в
отчетните документи, изискуеми по договора,
ИДП носят отговорност съгласно условията
на действащата нормативна уредба.
(2) Отговорност не се търси и амбулаторните листове се коригират от ИДП в периода
на отчитане, в случай че при приемането им
се установяват следните фактически грешки:
1. сгрешен код на дейност при правилно
попълване на диагноза и извършена дейност;
2. неточно посочен номер и дата на амбулаторния лист;
3. липса или грешен личен професионален
код на ИДП при вярно изписани трите имена
на лекаря по дентална медицина;
4. липса или грешен ЕГН на ЗЗОЛ в амбулаторния лист при вярно изписани трите
имена на ЗЗОЛ.
Чл. 15. (1) При необходими корекции и
допълнения на финансовоотчетните документи, на фактурата и на спецификация РЗОК
изпраща писмени указания за необходимите
корекции и допълнения не по-късно от 15-о
число на месеца на отчитане на изпълнителя
на ИДП.
(2) С указанията по ал. 1 се връща спецификацията за отчетената дейност за корекции
и допълнения.
(3) В срок до 3 дни изпълнителят на ИДП
представя в РЗОК дебитно/кредитно известие
към фактурата по ал. 1 и спецификацията
за отчетената дейност с нанесени корекции
и допълнения.
(4) Поправки и добавки във фактурите
и дебитните/кредитните известия към тях
не се разрешават. Погрешно съставени или
поправени фактури и дебитни/кредитни известия се анулират и се издават нови.
(5) При писмено заявен отказ от страна
на изпълнителя на ИДП да изпълни указанията в срока по ал. 3 РЗОК не заплаща
отчетената дейност.
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(6) Ако исканите поправки не се извършат
до края на втория месец, следващ отчетния,
на изпълнителя не се заплаща по този ред.
Чл. 16. Плащанията се извършват в левове
по банков път по обявена от ИДП банкова
сметка.
Чл. 17. Когато РЗОК не заплати на ИДП
извършените дейности в сроковете, определени с договора с ИДП, тя дължи на изпълнителя законна лихва за просроченото време.
Чл. 18. (1) Представителите на Българския
зъболекарски съюз (БЗС) и НЗОК ежемесечно
наблюдават и анализират изпълнението на
бюджета за годината в частта на здравно
осигурителните плащания за извънболнична
дентална помощ.
(2) Когато очак ваното изп ъ лнение на
бюджета към 30 юни 2013 г. надхвърля с повече от 7 на сто половината от предвидените
средства в ЗБНЗОК за 2013 г. за изплащане
на извънболнична дентална помощ, в срок
до 15 юли НЗОК и БЗС извършват корекция
в цените на денталните дейности по чл. 2
и 3, така че очакваният разход по бюджета
за денталната помощ до края на годината
не надхвърля предвидените в ЗБНЗОК за
2013 г. средства.
(3) Когато очакваното изпълнение на бюджета към 30 септември 2013 г. надхвърля 75
на сто от предвидените средства в ЗБНЗОК
за 2013 г. за изплащане на извънболнична
дентална помощ, в срок до 15 октомври
НЗОК и БЗС извършват корекция в цените
на денталните дейности по чл. 2 и 3, така че
очакваният разход по бюджета за денталната
помощ до края на годината не надхвърля
предвидените в ЗБНЗОК за 2013 г. средства.
Чл. 19. (1) Управителят на НЗОК утвърждава списък на населените места с неблагоприятни условия за работа на изпълнители
на първична извънболнична дентална помощ
съгласно методика.
(2) Изпълнителят на ИДП има право на
допълнително заплащане, когато населеното
място, в което е разкрита амбулаторията
му, е определено като неблагоприятно при
наличие едновременно на следните условия:
1. обслужваните ЗЗОЛ са с настоящ адрес
в населеното място, включено в списъка по
ал. 1;
2. дейността, за която допълнително се
заплаща, се извършва в амбулатория, разкрита в населено място, включено в списъка
по ал. 1.
(3) Националната здравноосигу рителна
каса заплаща на изпълнителите по ал. 1
допълнително 20 на сто върху цените на
денталните дейности по чл. 2.
11727
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 354
ОТ 28 ДЕКЕМВРИ 2012 Г.

за приемане на Наредба за норми за допустими емисии на серен диоксид, азотни оксиди
и прах, изпускани в атмосферата от големи
горивни инсталации
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Член единствен. Приема Наредба за норми
за допустими емисии на серен диоксид, азотни
оксиди и прах, изпускани в атмосферата от
големи горивни инсталации.
Заключителни разпоредби
§ 1. В Тарифата за таксите, които се събират
в системата на Министерството на околната среда и водите, приета с Постановление
№ 136 на Министерския съвет от 2011 г. (обн.,
ДВ, бр. 39 от 2011 г.; изм. и доп., бр. 73 и 94
от 2012 г.), в раздел IV „Такси по Закона за
чистотата на атмосферния въздух“ се правят
следните изменения и допълнения:
1. В чл. 17, т. 1:
а) в буква „а“ думите „до 1 т“ се заменят
с „до 1 тон“;
б) в буква „б“ думите „до 20 т“ се заменят
с „до 20 тона“;
в) в буква „в“ думите „над 20 т“ се заменят
с „над 20 тона“.
2. Създава се чл. 17а:
„Чл. 17а. (1) За вписване в регистъра по
чл. 30л, ал. 1 от Закона за чистотата на атмосферния въздух се събира такса в размер
158 лв.
(2) За вписване на промяна в обстоятелствата по чл. 30л, ал. 12 от Закона за чистотата на атмосферния въздух се събира такса
в размер 60 лв.“
§ 2. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
НАРЕДБА
за норми за допустими емисии на серен
диоксид, азотни оксиди и прах, изпускани в
атмосферата от големи горивни инсталации
Г л а в а
п ъ р в а
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. (1) С наредбата се определят норми
за допустими емисии (концентрации в отпадъчни газове) на серен диоксид, азотни оксиди
и прах, изпускани в атмосферния въздух от
големи горивни инсталации (ГГИ).
(2) Разпоредбите на наредбата се прилагат
за горивни инсталации с обща номинална
входяща топлинна мощност, равна или поголяма от 50 MW, независимо от вида на
използваното гориво.
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(3) Нормите за допустими емисии (НДЕ)
по ал. 1 се определят с цел постигането на
висока степен на опазване здравето на хората
и околната среда чрез предотвратяване или,
когато това е невъзможно, ограничаване на
вредните въздействия на емисиите на определени замърсители, образувани в резултат
от изгарянето на горива в ГГИ.
Чл. 2. Разпоредбите на наредбата не се
прилагат за следните горивни инсталации:
1. инсталациите, в които продуктите от
горенето се използват за пряко нагряване,
сушене или за друг вид обработка на предмети
или материали;
2. инсталациите за допълнително изгаряне, които са предназначени за очистване на
отпадъчните газове чрез изгаряне и които
не работят като самостоятелни горивни инсталации;
3. съоръженията за регенериране на катализатори за каталитичен крекинг;
4. съоръженията за превръщане на сероводород в сяра;
5. реакторите, използвани в химическата
индустрия;
6. коксовите пещи;
7. кауперите на доменните пещи;
8. всяко техническо съоръжение, използвано
за задвижване на превозно средство, кораб
или въздухоплавателно средство;
9. газовите турбини и газовите двигатели,
използвани на крайбрежни платформи;
10. инсталации, използващи за гориво всякакви твърди или течни отпадъци, различни
от отпадъците, като:
а) селскостопански или горски растителни
отпадъци;
б) растителни отпадъци от хранителновкусовата промишленост, ако полу чената
топлина се оползотворява;
в) раст и телни влак нест и от па дъци от
производството на първична целулозна каша
и от производството на хартия от целулоза – ако са съвместно изгаряни на мястото
за производство и ако получената топлина се
оползотворява;
г) коркови отпадъци;
д) дървесни отпадъци, с изключение на
такива, които е възможно да съдържат халогенирани органични съединения или тежки
метали в резултат на третиране с дървесни
консерванти или нанасяне на покритие, включително дървесни отпадъци от строителни
обекти.
Чл. 3. (1) В случай че отпадъчните газове
от две или повече отделни ГГИ се изпускат
през един общ комин, съвкупността от тези
инсталации се счита за една горивна инсталация и техният капацитет се сумира за целите на изчисляването на общата номинална
входяща топлинна мощност.
(2) В случай че две или повече инсталации,
на които за първи път е издадено разреши-
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телно за ползване по Закона за устройство
на територията на или след 1 юли 1987 г. или
чиито оператори са подали пълно заявление
за такова разрешително на или след тази
дата, са инсталирани по такъв начин, че при
отчитане на техническите и икономическите
фактори техните отпадъчни газове биха могли
да бъдат изпускани през общ комин, съвкупността от тези инсталации се счита за една
горивна инсталация и техният капацитет се
сумира за целите на изчисляването на общата
номинална входяща топлинна мощност.
(3) В случаите по ал. 2 министърът на
околната среда и водите или упълномощено
от него длъжностно лице се произнася със
становище.
(4) Отделни горивни инсталации с номинална входяща топлинна мощност под 15 MW не
се вземат предвид за целите на изчисляване
на общата номинална входяща топлинна мощност на съвкупността от горивни инсталации
по ал. 1 и 2.
Г л а в а

в т о р а

НОРМИ ЗА ДОПУСТИМИ ЕМИСИИ НА
СЕРЕН ДИОКСИД, АЗОТНИ ОКСИДИ И
ПРАХ
Чл. 4. (1) Изпускането на отпадъчни газове
от ГГИ се извършва организирано през комин,
състоящ се от една или повече отделни димни
тръби, чиято височина е изчислена така, че
да не се нарушава качеството на атмосферния
въздух в района на въздействие на горивната
инсталация.
(2) При проектиране и изграждане на нови
ГГИ, независимо от задължението за постигане
на НДЕ, се определя въздействието на инсталацията върху качеството на атмосферния
въздух в района, като се използва утвърдена
методика съгласно чл. 11, ал. 3 от Закона за
чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ). При
определяне на това въздействие се отчитат
фоновите нива на контролираните замърсители в района на въздействие на инсталацията.
(3) По отношение на ГГИ задължително
се прилага необходимата степен на пречистване на димните газове, височина на комина и др., така че при тяхната експлоатация
съдържанието на нормираните с наредбата
вредни вещества в атмосферния въздух да
не превишава нормите за концентрации на
вредни вещества съгласно Наредба № 12 от
2010 г. за норми за серен диоксид, азотен диоксид, фини прахови частици, олово, бензен,
въглероден оксид и озон в атмосферния въздух
(ДВ, бр. 58 от 2010 г.).
(4) В случай на изграждане на нова ГГИ,
която е вероятно да окаже значително въздействие върху околната среда в друга държава – членка на Европейския съюз, министърът
на околната среда и водите осигурява цялата
необходима информация и провеждане на
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консултации в трансграничен контекст по
реда на глава шеста от Закона за опазване
на околната среда (ЗООС) и глава осма от
Наредбата за условията и реда за извършване
на оценка на въздействието върху околната
среда, приета с Постановление № 59 на Министерския съвет от 2003 г. (обн., ДВ, бр. 25
от 2003 г.; изм. и доп., бр. 3 от 2006 г., бр. 80
от 2009 г., бр. 29 от 2010 г., бр. 3 от 2011 г. и
бр. 94 от 2012 г.).
Чл. 5. (1) Всички комплексни разрешителни
(КР) на инсталации, които включват ГГИ, за
които е издадено разрешително за ползване
преди 7 януари 2013 г. или чиито оператори
са подали пълно заявление за разрешително
преди тази дата и са въведени в експлоатация не по-късно от 7 януари 2014 г., трябва
да включват условия, които гарантират, че
емисиите в атмосферния въздух не превишават съответните НДЕ, определени в част 1 от
приложение № 1.
(2) Всички КР за инсталации, които включват ГГИ, съдържащи условие, което освобождава от спазване на НДЕ при ограничена
експлоатация от 20 000 часа в периода от
1 януари 2008 г. до 31 декември 2015 г., и които са в експлоатация след 1 януари 2016 г.,
трябва да включват условия, които гарантират, че емисиите в атмосферния въздух не
превишават съответните НДЕ, определени в
част 2 от приложение № 1.
(3) В КР на всички ГГИ, които не попадат
в приложното поле на ал. 1 и 2, се включват условия, които гарантират, че емисиите
в атмосферния въздух не превишават НДЕ,
определени в част 2 от приложение № 1.
Чл. 6. (1) Нормите за допустими емисии,
определени в части 1 и 2 от приложение № 1,
както и минималните степени на десулфуризация, определени в част 5 от приложение
№ 1, се прилагат за емисиите от всеки комин
в зависимост от общата номинална входяща
топлинна мощност на цялата горивна инсталация.
(2) В случай че НДЕ по приложение № 1
се прилагат за част от горивна инсталация с
ограничен брой експлоатационни часове, те
се определят в съответствие с общата номинална входяща топлинна мощност на цялата
горивна инсталация.
Чл. 7. По искане на заинтересованите лица
министърът на околната среда и водите може
да позволи за максимален срок до 6 месеца
изключение от задължението за спазване на
НДЕ за серен диоксид по чл. 5 за инсталации,
които нормално използват единствено горива с
ниско съдържание на сяра, когато операторът
на съответната инсталация не е в състояние
да спазва тези НДЕ поради прекъсване на
доставката на такива горива, предизвикана
от техния краен недостиг.
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Чл. 8. (1) По искане на заинтересованите
лица министърът на околната среда и водите
може да позволи изключение от задължението за спазване на НДЕ по чл. 5, когато една
инсталация, която използва само газообразно
гориво, по изключение трябва да използва
други горива.
(2) Изключението по ал. 1 се позволява в
случай на внезапно прекъсване на захранването с газ и ако за изгарянето на другите горива
инсталацията не е оборудвана със съоръжения
за пречистване на отпадъчните газове.
(3) Срокът, за който се позволява изключението по ал. 1, не може да превишава 10 денонощия, освен в случаите, когато съществува
непреодолима необходимост от поддържането
на доставките на енергия.
(4) При всички случаи по ал. 1 операторът
е длъжен да уведоми незабавно министъра на
околната среда и водите.
Чл. 9. В случаите на прилагане на изключенията по чл. 7 и 8 министърът на околната
среда и водите докладва незабавно на Европейската комисия (ЕК).
Чл. 10. (1) Когато дадена горивна инсталация бъде разширена, към разширената част
на инсталацията се прилагат НДЕ съгласно
част 2 от приложение № 1.
(2) Когато горивна инсталация бъде променена по начин, който може да окаже въздействие върху околната среда и тази промяна
засяга част от инсталацията с номинална
входяща топлинна мощност от 50 MW или
повече, към променената част се прилагат
НДЕ съгласно част 2 от приложение № 1.
(3) Нормите за допустими емисии по ал. 1
и 2 се определят според общата номинална
входяща топлинна мощност на цялата инсталация.
Чл. 11. Нормите за допустими емисии, определени в части 1 и 2 от приложение № 1, не
се прилагат за следните горивни инсталации:
1. дизелови двигатели;
2. регенерационни котли към инсталации за
производство на целулозна каша; за тези котли
се прилагат НДЕ съгласно приложение № 2.
Чл. 12. (1) В случаите, когато в горивни
инсталации се изгаря местно твърдо гориво,
което поради своите характеристики не позволява спазването на НДЕ за серен диоксид,
определени в чл. 5, могат да бъдат прилагани
минималните степени на десулфуризация,
определени в част 5 от приложение № 1, в
съответствие с правилата, определени в част
6 от приложение № 1.
(2) Прилагането на изключението по ал. 1
може да бъде разрешено на основание на
представена от оператора преди издаване/преразглеждане на КР и одобрена от министъра
на околната среда и водите или от упълномощено от него длъжностно лице техническа
обосновка за невъзможността за спазване на
НДЕ, определени с чл. 5.
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(3) За целите на ежегодното докладване
пред ЕК операторите на горивни инсталации представят до 31 март пред министъра
на околната среда и водите информация за
предходната година за:
1. съдържанието на сяра в използваното
гориво и постигнатата степен на десулфуризация, определени като средномесечни стойности
по комини или по котли – за инсталации, за
които се прилага ал. 1;
2. броя на експлоатационните часове – за
инсталации, които не работят повече от 1500
експлоатационни часа, определени като плаваща средна стойност, за период 5 години.
Г л а в а

т р е т а

ПРЕХОДЕН НАЦИОНАЛЕН ПЛАН
Чл. 13. (1) Преходният национален план
(ПНП) по чл. 9в ЗЧАВ се прилага в периода
от 1 януари 2016 г. до 30 юни 2020 г.
(2) Всяка гол яма горивна инсталаци я,
която е включена в ПНП, се освобождава от
задължението за спазване на НДЕ по чл. 5,
ал. 1 и 2 и/или на степените на десулфуризация по чл. 12 в съответствие с установените
в ПНП срокове.
(3) Преходният национален план включва
емисиите на един или повече от следните
замърсители: азотни оксиди, серен диоксид
и прах, за всяка горивна инсталация, включена в ПНП.
(4) Нормите за допустими емисии за серен
диоксид, азотни оксиди и прах на горивните
инсталации, включени в ПНП, определени
съгласно приложение № 2 и съгласно издадените КР по чл. 117 ЗООС и приложими към
31 декември 2015 г., се запазват.
(5) В ПНП се включват горивни инсталации с разрешително за ползване, издадено
за първи път преди 27 ноември 2002 г., или
чиито оператори са подали пълно заявление
за разрешително преди тази дата и инсталацията е пусната в експлоатация не по-късно
от 27 ноември 2003 г.
(6) За газовите турбини ПНП включва
само емисиите на азотни оксиди.
(7) Нормите за допустими емисии за серен
диоксид, азотни оксиди и прах, които се прилагат към 31 декември 2015 г., се определят
съгласно приложение № 2 и се включват в
КР на горивната инсталация.
(8) Горивни инсталации с обща номинална
входяща топлинна мощност, по-голяма от
500 MW, използващи твърди горива, чието
първоначално разрешително за ползване е
издадено след 1 юли 1987 г., спазват НДЕ на
азотни оксиди, определени в част 1 от приложение № 1.
Чл. 14. Преходният национален план не
може да включва следните горивни инсталации:
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1. горивни инсталации, за които се прилага
чл. 18, ал. 1;
2. горивни инсталации в рафинерии, които
изгарят нискокалорични газове от газификацията на остатъци от рафиниране или остатъци
от дестилация и превръщане при рафинирането на суров нефт за собствена консумация,
самостоятелно или съвместно с други горива;
3. горивни инсталации, за които се прилага
глава пета;
4. горивни инсталации, за които в издаденото КР има включено условие, освобождаващо от спазване на НДЕ при условията
на ограничена експлоатация от 20 000 часа
в периода от 1 януари 2008 г. до 31 декември
2015 г.
Чл. 15. (1) В ПНП се определят тавани
на максималните общи годишни емисии за
всеки от замърсителите, включени в него,
от всички инсталации, обхванати от плана.
(2) Таваните по ал. 1 се определят въз основа на общата номинална входяща топлинна
мощност на всяка инсталация към 31 декември
2010 г., нейния действителен годишен брой
експлоатационни часове и нейната консумация
на гориво, определени като средна стойност
за последните 10 години на експлоатация до
2010 г. включително.
(3) Таванът за 2016 г. се изчислява въз
основа на съответните НДЕ, определени в
приложение № 2, или, когато е приложимо,
въз основа на степените на десулфуризация,
определени в същото приложение.
(4) За газовите турбини се използват НДЕ
на азотни оксиди, определени за такива инсталации в приложение № 2.
(5) Таваните за 2019 и 2020 г. се изчисляват
въз основа на съответните НДЕ, определени в част 1 от приложение № 1, или, когато
е приложимо, въз основа на степените на
десулфуризация, определени в част 5 от приложение № 1.
(6) Таваните за 2017 и 2018 г. се определят
така, че да е осигурено линейно намаление
на таваните между 2016 и 2019 г.
Чл. 16. Ако инсталация, която е включена в ПНП, бъде изведена от експлоатация
или престане да попада в приложното поле
на наредбата, това не води до увеличаване
на общите годишни емисии от останалите
включени в ПНП инсталации.
Чл. 17. Преходният национален план съдържа също:
1. разпоредби за мониторинг и докладване
съгласно Решение за прилагане на ЕК от 10
февруари 2012 г. за определяне на правила
относно преходните национални планове (ОВ,
L 52 от 24.2.2012);
2. мерки, предвидени за всяка от инсталациите, с цел да се гарантира своевременното
спазване на НДЕ, които се прилагат от 1
юли 2020 г.
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ВРЕМЕННА ДЕРОГАЦИЯ
Чл. 18. (1) Съществуващи ГГИ могат да
бъдат освободени от задължението за спазване
на НДЕ по чл. 5, ал. 1 и 2 и/или на степените
на десулфуризация по чл. 12 за периода от 1
януари 2016 г. до 31 декември 2023 г., както
и от включването им в ПНП по чл. 13, ако
са изпълнени следните условия:
1. операторът на съществуващата инсталация е поел отговорността в писмена декларация, подадена до министъра на околната
среда и водите не по-късно от 1 януари 2014 г.,
да не експлоатира инсталацията повече от
17 500 часа за периода от 1 януари 2016 г. до
31 декември 2023 г.;
2. операторът включва отчет за отработените часове до края на всяка година считано
от 1 януари 2016 г. в доклада по чл. 125, ал. 1,
т. 6 ЗООС;
3. инсталацията не е освободена от спазване на НДЕ при условията на ограничена
експлоатация от 20 000 часа в периода от 1
януари 2008 г. до 31 декември 2015 г.;
4. през останалото време на експлоатация
по т. 1 инсталацията трябва да спазва наймалко определените съгласно приложение № 2
и съгласно издаденото КР по чл. 117 ЗООС и
приложими към 31 декември 2015 г. НДЕ на
серен диоксид или степени на десулфуризация,
азотни оксиди и прах;
5. горивни инсталации с обща номинална
входяща топлинна мощност над 500 MW,
използващи твърди горива, на които първоначалното разрешително за ползване е било
издадено след 1 юли 1987 г., спазват НДЕ на
азотни оксиди, определени в част 1 от приложение № 1.
(2) За горивни инсталации с обща номинална входяща топлинна мощност, превишаваща
1500 MW, въведени в експлоатация преди 31
декември 1986 г. и използващи местно твърдо
гориво с долна топлина на изгаряне, непревишаваща 5800 kJ/kg, съдържание на влага,
превишаващо 45 % (тегловни), комбинирано
съдържание на влага и пепел, превишаващо
60 % (тегловни), и съдържание на калциев
оксид в пепелта, превишаващо 10 %, периодът на експлоатация по ал. 1, т. 1 е 32 000
експлоатационни часа.
Чл. 19. (1) До 1 януари 2016 г. министърът
на околната среда и водите изпраща на ЕК
списък с горивните инсталации, за които се
прилага чл. 18, като посочва за всяка от тях общата номинална входяща топлинна мощност,
използваните видове гориво и приложимите
НДЕ за серен диоксид, азотни оксиди и прах.
(2) Министърът на околната среда и водите
предоставя на ЕК ежегодно доклад за броя
експлоатационни часове, използвани от 1
януари 2016 г., за инсталациите, за които се
прилага чл. 18.
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ГОРИВНИ ИНСТАЛАЦИИ ЗА ЦЕНТРАЛНО ОТОПЛЕНИЕ
Чл. 20. До 31 декември 2022 г. горивна
инсталация може да бъде освободена от задължението за спазване на НДЕ по чл. 5, ал. 1
и 2 и/или на степените за десулфуризация по
чл. 12, ако са изпълнени следните условия:
1. общата номинална входяща топлинна
мощност на горивната инсталация не надвишава 200 MW;
2. първоначалното разрешително за ползване на инсталацията е издадено преди 27
ноември 2002 г. или операторът на инсталацията е подал пълно заявление за разрешително
преди тази дата и инсталацията е въведена
в експлоатация не по-късно от 27 ноември
2003 г.;
3. най-малко 50 на сто от производството
на полезна топлоенергия на инсталацията,
определено като плаваща средна стойност за
период 5 години, се предоставя под формата
на пара или топла вода на обществена мрежа
за централно отопление;
4. до 31 декември 2022 г. се спазват наймалкото определените съгласно приложение
№ 2 и съгласно издаденото КР на инсталацията и приложими към 31 декември 2015 г.
НДЕ за серен диоксид, азотни оксиди и прах.
Чл. 21. (1) До 1 януари 2016 г. министърът
на околната среда и водите изпраща на ЕК
списък с горивните инсталации, за които се
прилага чл. 20, като посочва за всяка от тях общата номинална входяща топлинна мощност,
използваните видове гориво и приложимите
НДЕ за серен диоксид, азотни оксиди и прах.
(2) Министърът на околната среда и водите
предоставя ежегодно на ЕК за всички инсталации, за които се прилага чл. 20, информация за
съотношението на производството на полезна
топлоенергия, предоставена под формата на
пара или топла вода на обществена мрежа за
централно отопление, изразено като плаваща
средна стойност за предходните 5 години.
Г л а в а
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ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ПРЕЧИСТВАТЕЛНИТЕ СЪОРЪЖЕНИЯ
Чл. 22. (1) В КР на ГГИ по чл. 117 ЗООС
се включват условия за процедурите в случаите на неефективна работа или спиране на
пречиствателни съоръжения.
(2) При авария или спиране на пречист
вателните съоръжения, вследствие на което
е налице превишаване на НДЕ, операторът
е длъжен, в случай че в рамките на 24 часа
спазването им не бъде постигнато отново,
да ограничи или да спре работата на инсталацията, или да премине към използване на
нискоемисионни горива.
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(3) При всички случаи по ал. 2 операторът
е длъжен в срок, не по-дълъг от 48 часа, да
уведоми за това директора на съответната
регионална инспекция по околната среда и
водите (РИОСВ).
(4) В рамките на всеки произволно избран
период от 12 месеца общата продължителност
на експлоатацията на една горивна инсталация без функциониращи пречиствателни
съоръжения не може да превишава 120 часа.
Чл. 23. По искане на заинтересованите лица
министърът на околната среда и водите или
упълномощено от него длъжностно лице може
да допусне изключение от ограниченията по
чл. 22, ал. 2 и 4 в един от следните случаи:
1. по преценка на министъра на икономиката, енергетиката и туризма е налице
непреодолима необходимост от поддържане
на енергийните доставки;
2. инсталацията с аварирали или спрели
пречиствателни съоръжения е възможно да
бъде заменена за ограничен период от време
единствено с друга инсталация, експлоатацията на която би довела до общо увеличаване
на емисиите.
Г л а в а
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ИЗМЕРВАНИЯ НА ЕМИСИИ ОТ ГОЛЕМИ ГОРИВНИ ИНСТАЛАЦИИ
Чл. 24. (1) При проектиране, изграждане на
нови ГГИ и експлоатация на съществуващи
ГГИ възложителят, съответно операторът на
съответната инсталация, осигурява всички
необходими условия и апаратура за извършване
на собствени периодични или непрекъснати
измервания на емисиите на серен диоксид,
азотни оксиди и прах съгласно изискванията
на част 3 от приложение № 1 и глави пета,
шеста и седма от Наредба № 6 от 1999 г. за
реда и начина за измерване на емисиите на
вредни вещества, изпускани в атмосферния
въздух от обекти с неподвижни източници
(обн., ДВ, бр. 31 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 52
от 2000 г., бр. 93 от 2006 г. и бр. 34 от 2011 г.).
(2) Инсталирането и работата на автоматичните системи за измерване подлежат на
контрол и годишни контролни изпитвания
съгласно изискванията на част 3 от приложение № 1.
(3) Разположението и броят на точките за
вземане на проби се определят от собственика
или ползвателя на обекта и се утвърждават от
директора на съответната РИОСВ, на чиято
територия е разположен обектът.
(4) Всички резултати от мониторинга се
записват, обработват и представят във формата, определен в глава шеста от Наредба № 6
от 1999 г. за реда и начина за измерване на
емисиите на вредни вещества, изпускани в
атмосферния въздух от обекти с неподвижни
източници, по начин, който позволява на ди-
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ректора на съответната РИОСВ да проверява
спазването на експлоатационните условия и
НДЕ, включени в КР.
Чл. 25. Нормите за допустими емисии
се приемат за спазени единствено когато са
изпълнени условията, определени в част 4 от
приложение № 1.
Чл. 26. (1) За ГГИ с електрическа мощност,
равна или по-голяма от 300 MW, които са
получили разрешение за строеж след 25 юни
2009 г., операторът извършва оценка дали са
изпълнени следните условия:
1. наличие на подходящи места за складиране на въглероден диоксид;
2. наличие на техническа и икономическа
възможност за изграждане на транспортни
връзки;
3. наличие на техническа и икономическа
възможност за изграждане на инсталация за
улавяне на въглероден диоксид.
(2) Ако условията по ал. 1 са изпълнени,
операторът трябва да осигури запазване на
подходящо място на площадката за оборудване
за улавяне и компресиране на въглеродния
диоксид.
(3) Министърът на икономиката, енергетиката и туризма определя дали условията по
ал. 1 са изпълнени на базата на оценката на
оператора и на друга налична информация,
отнасяща се в частност до опазването на
околната среда и на човешкото здраве.
Г л а в а
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НОРМИ ЗА ДОПУСТИМИ ЕМИСИИ НА
ИНСТАЛАЦИИ НА НЯКОЛКО ГОРИВА
Чл. 27. При горивни инсталации, изгарящи
едновременно две или повече различни горива,
НДЕ се определят от министъра на околната
среда и водите или от упълномощено от него
длъжностно лице при спазване на следната
последователност:
1. определят се НДЕ, приложими за всяко
отделно гориво и замърсител в зависимост от
общата номинална входяща топлинна мощност
на горивната инсталация, съгласно части 1 и
2 от приложение № 1;
2. определят се горивно претеглените НДЕ,
получени чрез умножение на определените
съгласно т. 1 индивидуални НДЕ по общата
номинална входяща топлинна мощност, осигурявана от всеки вид гориво, като произведенията се разделят на сбора от номиналните
топлинни мощности, осигурявани от всички
горива;
3. събират се отделните горивно претеглени
НДЕ, определени съгласно т. 2.
Чл. 28. (1) При горивни инсталации на
няколко горива, използващи за собствена
консу маци я остат ъци те от дест и лаци я и
превръщане от рафинирането на суров нефт,
самостоятелно или с други горива, могат да
се прилагат НДЕ, различни от нормите, определени по чл. 27:
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С Т Р. 7 7

1. когато при работата на горивната инсталация приносът на определящото гориво
към общата номинална топлинна мощност
е 50 на сто или повече, се прилагат НДЕ по
част 1 от приложение № 1;
2. когато приносът на определящото гориво
към общата номинална входяща топлинна
мощност е по-малък от 50 на сто, НДЕ се
определят при спазване на следната последователност:
а) определят се НДЕ, приложими за всяко
отделно гориво и замърсител в зависимост от
общата номинална входяща топлинна мощност
на горивната инсталация, съгласно част 1 от
приложение № 1;
б) определя се НДЕ на определящото гориво чрез умножаване на НДЕ, определени
по буква „а“, по множител 2 и от получения
резултат се изважда НДЕ на използваното
гориво с най-ниска НДЕ;
в) определят се горивно претеглените НДЕ
за всяко използвано гориво чрез умножение
на изчислената съгласно букви „а“ и „б“ НДЕ
по номиналната входяща топлинна мощност,
осигурявана от всеки вид използвано гориво,
като произведенията се разделят на сбора от
номиналните топлинни мощности, осигурявани от всички горива;
г) сумират се отделните горивно претеглени
НДЕ, определени съгласно буква „в“.
(2) Като алтернатива на ал. 1 при горивни
инсталации на няколко горива, използващи
за собствена консумация остатъците от дестилация и превръщане от рафинирането на
суров нефт, самостоятелно или с други горива,
могат да се прилагат средни НДЕ на серен
диоксид съгласно част 7 от приложение № 1.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. По смисъла на наредбата:
1. „Емисия“ e прякото или непрякото изпускане на вещества в атмосферния въздух от
горивна инсталация при нейната експлоатация.
2. „Норма за допустими емисии“ e масата,
изразена посредством определени конкретни
параметри, концентрацията и/или нивото на
емисиите, които не могат да бъдат превишавани по време на един или на повече периоди
от време.
3. „Степен на десулфуризация“ при горивен
процес e съотношението между количеството
сяра, което не е изпуснато във въздуха от
горивната инсталация за даден период от
време, и количеството сяра, съдържащо се
в твърдото гориво, въведено в съоръженията
на горивната инсталация, и е използвано в
рамките на същия период от време.
4. „Оператор“ е всяко физическо или юридическо лице, което изцяло или частично
експлоатира или контролира дадена горивна
инсталация или част от нея, или в случаите,
когато това се предвижда от законодателство-
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то, такова лице, на което е делегирана решаваща икономическа власт по отношение на
техническото функциониране на инсталацията.
5. „Гориво“ e всеки твърд, течен или газообразен горивен материал.
6. „Номинална входяща топлинна мощност“
на една горивна инсталация се определя като
произведение от долната топлотворна способност на използваното гориво и количеството
гориво, подавано при номинален (проектен)
товар за един час, в мегавати (MW).
7. „Горивна инсталация на няколко горива“
е всяка горивна инсталация, която може да
изгаря едновременно или последователно два
или повече различни вида гориво.
8. „Горивно претеглени НДЕ“ са величини,
използвани за определяне на НДЕ при горивни
инсталации на няколко горива, които се изчисляват по начина по чл. 27, т. 2 или по чл. 28,
ал. 1, т. 2, буква „в“, в зависимост от вида
на горивната инсталация на няколко горива.
9. „Съществуваща инсталация“ е всяка
горивна инсталация, за която първоначалното
разрешение за изграждане и/или експлоатация съгласно действащото към този момент
законодателство е издадено преди 7 януари
2013 г. или за която е подадено пълно заявление за разрешително преди тази дата и тя
е въведена в експлоатация не по-късно от 7
януари 2014 г.
10. „Нова инсталация“ е всяка горивна
инсталация, за която първоначалното разрешително за ползване съгласно действащото
към момента законодателство е издадено след
7 януари 2013 г. и тя не е въведена в експлоатация преди 7 януари 2014 г.
11. „Природен газ“ е метан с естествен
произход, със съдържание на инертни и други
съставки не повече от 20 % (обемни).
12. „Биомаса“ е който и да е от следните
продукти или отпадъци:
а) продукти, съставени от растителна материя със селскостопански или горски произход,
които могат да бъдат използвани като гориво,
с цел оползотворяване на тяхното енергийно
съдържание;
б) следните отпадъци:
аа) селскостопански или горски растителни
отпадъци;
бб) растителни отпадъци от хранителновкусовата промишленост, ако полу чената
топлина се оползотворява;
вв) растителни влакнести отпадъци от
производството на първична целулозна каша
и от производството на хартия от целулоза,
ако са съвместно изгаряни на мястото за
производство и ако получената топлина се
оползотворява;
гг) коркови отпадъци;
дд) дървесни отпадъци, с изключение на
такива, които е възможно да съдържат халогенирани органични съединения или тежки метали
в резултат на третиране с дървесни консерванти
или нанасяне на покритие, включително дървесни отпадъци от строителни обекти.
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13. „Газова турбина“ е всяка ротационна
машина, която превръща термичната енергия в механична работа и се състои основно
от компресор, термичен агрегат, в който се
окислява горивото, за да подгрява работния
флуид, и турбина.
14. „Непреодолима необходимост от поддържане на енергийните доставки“ има, когато
прекъсването на доставките би създало:
а) опасност за здравето или живота на хора;
б) опасност от възникване на големи производствени аварии;
в) опасност за целостта на електроенергийната система;
г) опасност от нанасянето на значителни
материални щети на системата, съответно на
мрежата или на потребителите.
15. „Комин“ е конструкция, включваща
една или повече димни тръби, през която
преминават отпадъчни газове, за да бъдат
изпуснати във въздуха.
16. „Експлоатационни часове“ е времето,
изразено в часове, през което цялата или
част от горивна инсталация функционира и
изпуска емисии във въздуха, с изключение на
периодите на пускане и спиране.
17. „Местно твърдо гориво“ е срещано в
естествени условия твърдо гориво, което се
добива на местно равнище и изгаря в специално конструирани за това гориво горивни
инсталации.
18. „Определящо гориво“ е гориво, което
сред всички горива, използвани в горивна
инсталация на няколко горива, която използва
за гориво остатъци от дестилация и от превръщане при рафинирането на суров нефт за
собствена консумация, самостоятелно или
съвместно с други горива, има най-високата
норма за допустими емисии, определена в част
1 от приложение № 1, или, в случай на няколко горива с една и съща норма за допустими
емисии – горивото, което има най-голяма
номинална входяща топлинна мощност.
19. „Газов двигател“ е двигател с вътрешно
горене, който работи в съответствие с цикъла
на Ото и използва искрово запалване, или
двигател на два вида гориво, при който запалването на горивото се осъществява чрез
компресия.
20. „Дизелов двигател“ е двигател с вътрешно горене, който работи в съответствие с
дизеловия цикъл и при който запалването
на горивото се осъществява чрез компресия.
21. „Съществена промяна“ е промяна в
работата на една горивна инсталация, която
отговоря на определението по § 1, т. 41 от
допълнителните разпоредби на ЗООС.
§ 2. Наредбата въвежда разпоредбите на
Глава ІІІ и на Приложение V на Директива
2010/75/ЕС на Европейския парламент и на
Съвета от 24 ноември 2010 г. относно емисиите
от промишлеността (комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването).
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ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ
§ 3. Наредбата се приема на основание
чл. 9в ЗЧАВ.
§ 4. Министърът на околната среда и водите
издава инструкции и указания по прилагането
на наредбата.
Приложение № 1
към чл. 5, 6, 10, чл. 12,
ал. 1, чл. 13, ал. 7, чл. 15,
ал. 5, чл. 18, ал. 1, т. 5,
чл. 22, чл. 24, ал. 1 и 2,
чл. 25, чл. 27, т. 1 и чл. 28
ТЕХНИЧЕСКИ РАЗПОРЕДБИ ОТНОСНО
ГОРИВНИТЕ ИНСТАЛАЦИИ
Част 1
Норми за допустими емисии за горивни инсталации по чл. 5, ал. 1
1. Всички НДЕ се изчисляват при следните
условия: температура 273,15 К, налягане 101,3
kPa, след корекция за съдържанието на водна
пара в отпадъчните газове и при стандартно
съдържание на O 2 , равно на 6 % при използване
на твърди горива, на 3 % за горивни инсталации,
използващи течни или газообразни горива, с изключение на газови турбини и газови двигатели,
и на 15 % за газови турбини и газови двигатели.
2. Норми за допустими емисии (в mg/Nm 3) на
SO 2 за горивни инсталации, използващи твърди
или течни горива, с изключение на газови турбини и газови двигатели:
Обща ноВъглища,
минална включително
топлинна лигнитни въмощност глища и други
(MW)
твърди горива

Биомаса

Торф Течни
горива

50 – 100

400

200

300

350

100 – 300

250

200

300

250

> 300

200

200

200

200

а) горивни инсталации, използващи твърди
горива, на които е издадено разрешително за
ползване преди 27 ноември 2002 г. или чиито
оператори са подали пълно заявление за лицензия
преди тази дата, при условие че инсталацията е
пусната в експлоатация не по-късно от 27 ноември 2003 г., и чийто период на експлоатация не
надвишава 1500 експлоатационни часа годишно,
определени като плаваща средна стойност за
период 5 години, спазват НДЕ на SO 2 от 800
mg/Nm 3;
б) горивни инста лации, които използват
течни горива и на които е издадено разрешително за ползване преди 27 ноември 2002 г. или
чиито оператори са подали пълно заявление за
разрешително преди тази дата, при условие че
инсталацията е пусната в експлоатация не покъсно от 27 ноември 2003 г., чийто период на
експлоатацията не надвишава 1500 експлоатационни часа годишно, определени като плаваща
средна стойност за период 5 години, спазват
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НДЕ на SO 2 от 850 mg/Nm 3 при инсталации с
обща номинална входяща топлинна мощност,
която не надвишава 300 MW, и 400 mg/Nm 3 при
инсталации с обща номинална входяща топлинна
мощност над 300 MW;
в) за частите от горивна инсталация, които
изхвърлят отпадъчните газове през една или
повече отделни димни тръби от общ комин и
чийто период на експлоатация не надвишава 1500
експлоатационни часа годишно, определени като
плаваща средна стойност за период 5 години,
могат да се прилагат НДЕ, определени в букви „а“
и „б“, с отчитане на общата номинална входяща
топлинна мощност на цялата горивна инсталация;
в такива случаи се извършва отделен мониторинг
на емисиите от всяка от димните тръби.
3. Норми за допустими емисии (в mg/Nm 3) на
SO 2 за горивни инсталации, използващи газообразни горива, с изключение на газови турбини
и газови двигатели:

В общия случай

35

Втечнен газ

5

Нискокалорични коксови газове

400

Нискокалорични доменни газове

200

Горивните инсталации, които използват за
гориво нискокалорични газове, получени от газифицирането на остатъците в рафинериите, и
на които е издадено разрешително за ползване
преди 27 ноември 2002 г. или чиито оператори
са подали пълно заявление за разрешително
преди тази дата, при условие че инсталацията е
пусната в експлоатация не по-късно от 27 ноември 2003 г., спазват НДЕ на SO 2 от 800 mg/Nm 3.
4. Норми за допустими емисии (в mg/Nm 3) на
NO x за горивни инсталации, използващи твърди
или течни горива, с изключение на газови турбини и газови двигатели:
Обща номинална
топлинна
мощност
(MW)

Въглища,
включително лигнитни
въглища и
други твърди горива

Биомаса
и торф

Течни
горива

50 – 100

300
450 – при
прахово изгаряне на
лигнитни
въглища

300

450

100 – 300

200

250

200 (1)

> 300

200

200

150 (1)

(1)
Нормата за допустими емисии е 450 mg/
Nm 3 при изгаряне на остатъци от дестилация и
от преработка при рафинирането на суров нефт
за собствена консумация в горивни инсталации
с обща номинална входяща топлинна мощност,
непревишаваща 500 MW, на които е издадено разрешително за ползване преди 27 ноември 2002 г.
или чиито оператори са подали пълно заявление
за разрешително преди тази дата, при условие че
инсталацията е пусната в експлоатация не по-късно
от 27 ноември 2003 г.
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а) горивни инсталации в химически инсталации, които използват за собствена консумация
гориво от течни производствени остатъци, които
не са предмет на търговска дейност, и са с обща
номинална входяща топлинна мощност, по-малка
или равна на 500 MW, на които е издадено разрешително за ползване преди 27 ноември 2002 г.
или чиито оператори са подали пълно заявление
за разрешително преди тази дата, при условие
че инсталацията е пусната в експлоатация не
по-късно от 27 ноември 2003 г., спазват НДЕ на
NOx от 450 mg/Nm 3;
б) горивни инсталации, използващи твърди
или течни горива, с обща номинална входяща
топлинна мощност, по-малка или равна на 500 MW,
на които е издадено разрешително за ползване
преди 27 ноември 2002 г. или чиито оператори са
подали пълно заявление за разрешително преди
тази дата, при условие че инсталацията е била
пусната в експлоатация най-късно на 27 ноември
2003 г., и чийто период на експлоатация не надвишава 1500 експлоатационни часа годишно, определени като плаваща средна стойност за период
5 години, спазват НДЕ на NOx от 450 mg/Nm3;
в) горивни инсталации, използващи твърди горива и имащи обща номинална входяща топлинна
мощност над 500 MW, на които е издадено разрешително преди 1 юли 1987 г. и чиито период на
експлоатация не надвишава 1500 експлоатационни
часа годишно, определени като плаваща средна
стойност за период 5 години, спазват НДЕ на
NOx от 450 mg/Nm3;
г) горивни инсталации, използващи течни
горива и имащи обща номинална входяща топлинна мощност над 500 MW, на които е издадено разрешително преди 27 ноември 2002 г., или
чиито оператори са подали пълно заявление за
разрешително преди тази дата, при условие че
инсталацията е пусната в експлоатация не покъсно от 27 ноември 2003 г., и чийто период на
експлоатация не надвишава 1500 експлоатационни
часа годишно, определени като плаваща средна
стойност за период 5 години, спазват НДЕ на
NOx от 400 mg/Nm3;
д) за частите от горивна инсталация, които
изпускат отпадъчните газове през една или повече
отделни димни тръби от общ комин и чийто период
на експлоатация не надвишава 1500 експлоатационни часа годишно, определени като плаваща
средна стойност за период 5 години, могат да се
прилагат НДЕ по букви „б“, „в“ и „г“, при отчитане
на общата номинална входяща топлинна мощност
на цялата горивна инсталация; в такива случаи
се извършва отделен мониторинг на емисиите от
всяка от тези димни тръби.
5. Газови турбини, включително инсталации с
комбиниран цикъл – Combined Cycle Gas Turbine
(CCGT), използващи леки и средни дестилати
като течни горива, спазват НДЕ на NO x от 90
mg/Nm3 и на CO от 100 mg/Nm3.
По отношение на газови турбини, използвани
в аварийни случаи, чийто период на експлоатация
не надвишава 500 експлоатационни часа годишно,
не се прилагат определените в настоящата точка
НДЕ. Операторът на такива инсталации води отчетност за използваните експлоатационни часове.
6. Норми за допустими емисии (в mg/Nm 3) на
NOx и СО за горивни инсталации, използващи
газообразно гориво:
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Горивни инсталации, изгарящи
природен газ, с изключение на
газови турбини и газови двигатели

NO x

CO

100

100

Горивни инсталации, изгарящи газ 200 (3)
от доменни пещи, коксови газове
или нискокалорични газове от
газифицирането от остатъци от
рафиниране с изключение на газови
турбини и газови двигатели

-

Горивни инсталации, изгарящи 200 (3)
други газове, с изк лючение на
газови турбини и газови двигатели

-

Газови турбини, включително ин- 50 (1)(2)
ста лации с комбиниран цикъл
(CCGT), използващи за гориво
природен газ (1)

100

Газови турбини, включително инста лации с комбиниран цикъл
(CCGT), използващи за гориво
други газове

120

-

Газови двигатели

100

100

75 mg/Nm в следните случаи, в които к.п.д. на
газовата турбина е определен по ISO при условията
на базов товар:
а) газови турбини, използвани в комбинирана система
за производство на топлинна и електроенергия, с общ
к.п.д., превишаващ 75 %;
б) газови турбини, използвани в комбиниран цикъл,
със среден общ годишен к.п.д. за електропроизводство,
превишаващ 55 %;
в) газови турбини, за механични задвижвания.
(2)
За газови турбини в инсталации с единичен
цикъл, които не попадат в никоя от категориите,
посочени в забележка (1), но чийто к.п.д. надвишава 35 %, определен по ISO при условията
на базов товар, НДЕ на азотни оксиди (NO x) са
50 х η/35, където η е к.п.д. на газовата турбина, изразен в проценти, определен по ISO при условията
на базов товар.
(3)
300 mg/Nm3 за горивни инсталации с обща номинална входяща топлинна мощност, по-малка или равна
на 500 MW, на които е издадено разрешително за
ползване преди 27 ноември 2002 г. или чийто оператор е подал пълно заявление за разрешително преди
тази дата, при условие че инсталацията е пусната в
експлоатация не по-късно от 27 ноември 2003 г.
а) за газовите турбини, включително инсталациите с комбиниран цикъл (ССGT), определените
в таблицата от настоящата точка, НДЕ на азотни
оксиди (NOx) и на въглероден оксид (СО) се прилагат само при натоварване над 70 %;
б) за газовите турбини, включително инсталациите с комбиниран цикъл (CCGT), на които
е издадено разрешително за ползване преди 27
ноември 2002 г. или чиито оператори са подали
пълно заявление за разрешително преди тази
дата, при условие че инсталацията е пусната в
експлоатация не по-късно от 27 ноември 2003 г.,
и чийто период на експлоатация не надвишава
1500 експлоатационни часа годишно, определени
като плаваща средна стойност за период 5 години,
нормата за допустими емисии на NOx е 150 mg/
Nm3, ако изгарят природен газ, и 200 mg/Nm3, ако
изгарят други газове или течни горива;
в) за частите от горивна инсталация, изхвърлящи
отпадъчните газове през една или повече отделни
(1)

3
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димни тръби от общ комин, и чиито период на
експлоатация не надвишава 1500 експлоатационни
часа годишно, определени като плаваща средна
стойност за период 5 години, могат да се прилагат НДЕ по буква „б“ при отчитане на общата
номинална входяща топлинна мощност на цялата
горивна инсталация; в такива случаи се извършва
отделен мониторинг на емисиите, отделяни от всяка
от тези димни тръби;
г) по отношение на газовите турбини и
газовите двигатели за аварийни случаи, чийто период на експлоатация не надвишава
500 експлоатационни часа годишно, не се прилагат
определените в настоящата точка НДЕ; операторът
на такива инсталации води отчетност за използваните експлоатационни часове.
7. Норми за допустими емисии (в mg/Nm3) на
прахообразни вещества за горивни инсталации,
използващи твърди или течни горива, с изключение
на газови турбини и газови двигатели:
Обща номинална
топлинна
мощност
(MW)

Въглища, включително лигнитни
въглища и други
твърди горива

Био- Течни
маса гории
ва (1)
торф

50 – 100

30

30

30

100 – 300

25

20

25

> 300
20
20
20
Нормата за допустими емисии е 50 mg/Nm3 за
изгаряне на остатъци от дестилация и от преработка
при рафинирането на суров нефт за собствена консумация в горивни инсталации, на които е издадено
разрешително за ползване преди 27 ноември 2002 г.
или чиито оператори са подали пълно заявление
за разрешително преди тази дата, при условие че
инсталацията е пусната в експлоатация не по-късно
от 27 ноември 2003 г.
8. Норми за допустими емисии (в mg/Nm3) на
прахообразни вещества за горивни инсталации,
използващи газообразни горива, с изключение на
газови турбини и газови двигатели:
(1)

В общия случай

5

Доменен газ

10

Газове, получени от черната металургия,
които могат да бъдат използвани другаде

30

Част 2
Норми за допустими емисии на горивни инсталации по чл. 5, ал. 2 и 3
1. Всички НДЕ се изчисляват при следните
условия: температура 273,15 К, налягане 101,3
kPa – след корекция за съдържанието на водна
пара в отпадъчните газове и при стандартно съдържание на O2 в отпадъчните газове, равно на
6 % при използване на твърди горива, на 3 % – за
горивни инсталации, различни от газови турбини
и газови двигатели и използващи течни или газообразни горива, и на 15 % – за газови турбини и
газови двигатели.
По отношение на газови турбини с комбиниран цикъл и допълнително изгаряне стандартното
съдържание на O2 в отпадъчните газове може да
бъде определено от министъра на околната среда и
водите или от упълномощено от него длъжностно
лице, като бъдат отчетени специфичните характеристики на съответната инсталация.

ВЕСТНИК

С Т Р. 8 1

2. Норми за допустими емисии (в mg/Nm3) на
SO2 за горивни инсталации, използващи твърди или
течни горива, с изключение на газови турбини и
газови двигатели:
Обща
номинална
топ
линна
мощност
(MW)

Въглища,
включително лигнитни
въглища и
други твърди
горива

Биомаса

Торф

50 – 100

400

200

300

350

100 – 300

200

200

300
250 – в
случай
на изгаряне
в псевдокипящ
слой

200

Течни
горива

> 300

150
150
150
150
200 – в
200 – в
случай на
случай
изгаряне в
на изпсевдокипящ
гаряне
слой – от
в псевциркулиращ
докитип или под
пящ
налягане
слой
3. Норми за допустими емисии (в mg/Nm3) на
SO2 за горивни инсталации, използващи газообразни горива, с изключение на газови турбини и
газови двигатели:

В общия случай

35

Втечнен газ

5

Нискокалорични коксови газове

400

Нискокалорични доменни газове
200
4. Норми за допустими емисии (в mg/Nm3) на
NOx за горивни инсталации, използващи твърди
или течни горива, с изключение на газови турбини
и газови двигатели:
Обща номинална
топлинна
мощност
(MW)

Въглища, включително лигнитни
въглища и други
твърди горива

Биомаса
и
торф

Течни
горива

50 – 100

300
400 – при прахово
горене на лигнитни
въглища

250

300

100 – 300

200

200

150

> 300

150
200 – при прахово
изгаряне на лигнитни въглища

150

100

5. Газови турбини, включително инсталации с
комбиниран цикъл (CCGT), използващи за горива
течни леки и средни дестилати, спазват НДЕ на
NOx от 50 mg/Nm3 и на CO от 100 mg/Nm3.
По отношение на газови турбини за аварийни
случаи, чийто период на експлоатация не надвишава
500 експлоатационни часа годишно, определените в

С Т Р.

82

ДЪРЖАВЕН

настоящата точка НДЕ не се прилагат. Операторът
на такива инсталации води отчетност за използваните експлоатационни часове.
6. Норми за допустими емисии (в mg/Nm3) на
NOx и СО за горивни инсталации, използващи
газообразно гориво:
NO x

CO

100

100

Газови турбини, включително инста- 50 (1)
лации с комбиниран цикъл (CCGT)

100

Горивни инсталации, различни от
газови турбини и газови двигатели

Газови двигатели
75
100
За газови турбини в инсталации с единичен цикъл,
чийто к.п.д. надвишава 35 %, определен по ISO при
условията на базов товар, НДЕ се определят по
формулата 50 х η/35, където η е к.п.д. на газовата
турбина, изразен в проценти (определен по ISO при
условията на базов товар).
За газовите турбини, включително за инсталации
те с комбиниран цикъл (ССGT), определените в
настоящата точка НДЕ на NOx и на СО се прилагат
само при натоварване над 70 %.
По отношение на газови турбини и газови двигатели за аварийни случаи, чийто период на експлоатация не надвишава 500 експлоатационни часа
годишно, определените в настоящата точка НДЕ не
се прилагат. Операторът на такива инсталации води
отчетност за използваните експлоатационни часове.
7. Норми за допустими емисии (в mg/Nm3) на
прахообразни вещества за горивни инсталации,
използващи твърди или течни горива, с изключение
на газови турбини и газови двигатели:
(1)

Обща номинална топлинна мощност (MW)

Прах

50 – 300

20

> 300

10
20 – за биомаса и торф

8. Норми за допустими емисии (в mg/Nm3) на
прахообразни вещества за горивни инсталации,
използващи газообразни горива, с изключение на
газови турбини и газови двигатели:
В общия случай

5

Доменен газ

10

Газове, получени от черната металургия,
които могат да бъдат използвани другаде

30

Част 3
Мониторинг на емисиите
1. Концентрациите на SO2, NOх и прах в изпусканите в атмосферата отпадъчни газове от всички
горивни инсталации, чиято обща номинална входяща
топлинна мощност е равна или по-голяма от 100
MW, се измерват непрекъснато посредством автоматична система (АС) за собствени непрекъснати
измервания (СНИ).
Концентрацията на СО в отпадъчните газове
от всички горивни инсталации, използващи газообразни горива, чиято обща номинална входяща
топлинна мощност е равна или по-голяма от 100
MW, се измерва непрекъснато.
2. Изпълнителният директор на Изпълнителната
агенция по околна среда (ИАОС) в КР може да
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разреши да не бъдат извършвани посочените в
т. 1 непрекъснати измервания в следните случаи:
a) за горивните инсталации, чийто общ експлоатационен период е по-малък от 10 000 експлоатационни часа;
б) за емисиите на SO2 и прах, изпускани от
горивни инсталации, работещи с природен газ;
в) за емисиите на SO2, изпускан от горивни
инсталации, работещи с течно гориво с известно
съдържание на сяра, при липса на оборудване за
десулфуризация на отпадъчните газове;
г) за емисиите на SO2, изпускани от горивни
инсталации, изгарящи биомаса, ако операторът може
да докаже, че емисиите на SO2 по никакъв начин
не могат да бъдат по-високи от предписаните НДЕ.
3. Когато не се изискват непрекъснати измервания, се извършват периодични измервания поне
веднъж на шест месеца на емисиите на SO2, NOx,
прах и при горивните инсталации, изгарящи газообразни горива – на СО.
4. За горивни инсталации, използващи въглища,
включително лигнитни въглища, се измерват поне
веднъж годишно общите емисии на живак при
спазване изискванията на чл. 10 от Наредба № 1
за норми на допустими емисии на вредни вещества
(замърсители), изпускани в атмосферата от обекти
и дейности с неподвижни източници на емисии
(ДВ, бр. 64 от 2005 г.).
5. Като алтернатива на посочените в т. 3 измервания на SO2 и NOx могат да се прилагат други
процедури за определяне на емисиите, верифицирани и одобрени от изпълнителния директор на
ИАОС, след положително становище на министъра
на околната среда и водите. При тези процедури
трябва да се прилагат подходящи CEN стандарти
или, ако няма подходящи такива – ISO стандарти,
национални или други международни стандарти,
гарантиращи получаването на данни с равностойно
научно качество.
6. Операторът уведомява министъра на околната
среда и водите за съществени промени във вида
на използваното гориво или в начина на работа на
инсталацията. При наличието на такива промени
изпълнителният директор на ИАОС решава дали
изискванията за мониторинг, посочени в т. 1 – 4,
са все още подходящи или е необходимо да бъдат
променени.
7. Непрекъснатите измервания, извършвани
съгласно т. 1, включват измерване на дебита, температурата, налягането, съдържанието на кислород
и водна пара в отпадъчните газове. Когато взетите
за проби отпадъчни газове са изсушени преди
анализа на емисиите, не е необходимо непрекъснато измерване на съдържанието на водна пара в
отпадъчните газове.
8. Вземането на проби и анализът на съответните
замърсяващи вещества и измерванията на експлоатационните показатели, както и осигуряването на
качеството на АС за измерване и референтните измерителни методи за калибриране на тези системи
се извършват в съответствие с CEN стандартите. Ако
няма CEN стандарти, се прилагат ISO стандарти,
национални или други международни стандарти,
гарантиращи получаването на данни с равностойно
научно качество.
Автоматичните системи за измерване се контролират чрез паралелни измервания с референтни
методи поне веднъж годишно.
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Операторът уведомява директорa на съответната РИОСВ за резултатите от проверката на АС
за измерване.
9. Стойностите на 95 %-ните доверителни интервали на всяка една измерена стойност не трябва
да превишават със следните проценти съответните
НДЕ:
За въглероден оксид

с 10 %

За серен диоксид

с 20 %

За азотни оксиди

с 20 %

За прах

с 30 %

10. Валидираните средночасови и средноденонощни стойности се получават, като от измерените валидни средночасови стойности се извади
стойността на съответния доверителен интервал,
посочен в т. 9.
Ден, в който повече от три средночасови стойности са невалидни поради лошо функциониране
или операции по поддръжката на автоматичната
система за измерване, не се отчита. Ако поради тези
причини се наложи обявяването за невалидни на
данните за повече от 10 дни в годината, директорът
на съответната РИОСВ изисква от оператора да
вземе адекватни мерки за подобряване надеждността
на автоматичната система за измерване.
11. При инсталации, които спазват степените
на десулфуризация, посочени в чл. 12, се измерва
съдържанието на сяра в изгаряните въглища по
ред и начин, определени с Наредба № 6 от 1999 г.
за реда и начина за измерване на емисиите на
вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух
от обекти с неподвижни източници. Операторът
уведомява министъра на околната среда и водите
за съществени промени във вида на използваното
гориво.

Част 4
Оценка на спазването на нормите за допустими емисии
1. При извършване на непрекъснати измервания НДЕ, определени в части 1 и 2, се приемат
за спазени, ако оценката на измерените резултати
показва, че за експлоатационните часове в рамките на една календарна година са спазени всички
изброени по-долу условия:
а) нито една валидирана средномесечна стойност не превишава съответните НДЕ, определени
в части 1 и 2;
б) нито една валидирана среднодневна стойност
не превишава 110 % от съответните НДЕ, определени в части 1 и 2;
в) в случаите на горивни инсталации, състоящи
се само от въглищни котли с обща номинална
топлинна входяща мощност под 50 MW, нито една
валидирана средноденонощна стойност не превишава 150 % от съответните НДЕ, определени в
части 1 и 2;
г) 95 % от всички валидирани средночасови
стойности в рамките на една година не превишават
200 % от съответните НДЕ, определени в части 1 и 2.
Валидираните средни стойности се определят
както е посочено в част 3, т. 10.
При изчисляването на средните стойности на
емисиите не се вземат предвид стойностите, измерени през периодите, посочени в чл. 7, 8 и 22, както
и по време на периодите на пускане и спиране.
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2. Когато не се изисква извършването на непрекъснати измервания, определените в части 1 и
2 НДЕ се считат за спазени, ако при всяко едно
от измерванията, извършени съгласно изискванията на Наредба № 6 от 1999 г. за реда и начина
за измерване на емисиите на вредни вещества,
изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници, не са превишени нормите за
допустими емисии.
Част 5
Минимални степени на десулфуризация
1. Минимални степени на десулфуризация за
горивни инсталации по чл. 5, ал. 1:
Обща номинална
топлинна
мощност
(MW)

Минимални степени на десулфуризация
Инсталации, на които
е издадено разрешително за ползване преди
27 ноември 2002 г. или
чиито оператори са подали пълно заявление
за разрешително преди
тази дата, при условие
че инсталацията е пусната в експлоатация не
по-късно от 27 ноември
2003 г.

Други
инсталации

50 – 100

80 %

92 %

100 – 300

90 %

92 %

> 300
96 %(1)
96 %
(1)
За горивни инсталации, изгарящи нефтен битум,
минималната степен на десулфуризация е 95 %.
2. Минимални степени на десулфуризация за
горивни инсталации по чл. 5, ал. 2 и 3:
Обща номинална топлинна мощност (MW)
50 – 100
100 – 300
> 300

Минимални степени
на десулфуризация
93 %
93 %
97 %

Част 6
Спазване на степените на десулфуризация
Минималните степени на десулфуризация, определени в част 5, се прилагат като средномесечна
норма за допустими емисии.
Част 7
Средни норми за допустими емисии от горивни
инсталации на няколко горива, разположени на
площадката на една рафинерия
Средните НДЕ (в mg/Nm3) на SO2 за горивни
инсталации на няколко горива, разположени на
площадката на една рафинерия, с изключение на
газови турбини и газови двигатели, които използват
за гориво (самостоятелно или съвместно с други
горива) остатъци от дестилация и преработка
при рафинирането на суров нефт, и при условие
че произвежданата от тях топлинна енергия е
предназначена за задоволяване на потребностите
на консуматорите, намиращи се в границите на
площадката, са:
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а) за горивни инсталации, на които е издадено
разрешително за ползване преди 27 ноември 2002 г.
или чиито оператори са подали пълно заявление
за разрешително преди тази дата, при условие че
инсталацията е била пусната в експлоатация найкъсно на 27 ноември 2003 г. – 1000 mg/Nm3;
б) за други горивни инсталации – 600 mg/Nm3.
Тези НДЕ се изчисляват при температура
273,15 K, налягане 101,3 kP, след корекция за съдържанието на водна пара в отпадъчните газове и
при стандартно съдържание на O2 в отпадъчните
газове от 6 % за твърди горива и 3 % за течни и
газообразни горива.

Приложение № 2
към чл. 11, буква „б“,
чл. 13, ал. 3, чл. 15, ал. 3 и 4,
чл. 18, ал. 1 и чл. 20, буква „г“
Таблица 1. Норми за допустими емисии на отделните горивни инсталации, различни от газови
турбини и газови двигатели, при съдържание на
кислород в отпадъчните газове 6 % за твърди горива
и 3 % за течни и газообразни горива:
ЗаВид
мър- горисител
во
SO 2

НДЕ (в mg/Nm 3)
50 –
100 W

Твър- 2000
до
Течно

>100 –
300 MW

>300 –
500 MW

>500
MW

От 2000 до 400 (линей- 400
но намаляване)(1)
1700

От 1700 до 400
4 0 0 (л и нейно намаляване)

Газо- 35 – в общия случай
об5 – за втечнен газ
разно 800 – за коксов газ и доменен газ
NO x

Твърдо (2)

600

200 (3)

Течно

450

400

Газообразно

300

200

Прах Твърдо

100

50 (4)

Течно
Газообразно

50 (5)
5 – в общия случай
10 – за доменен газ
50 – за газове, получени от черната
металургия, които могат да бъдат използвани другаде

800 mg/Nm³ – за инсталации с номинална входяща
топлинна мощност, по-голяма или равна на 400 MW,
чийто период на експлоатация не надвишава 1500
експлоатационни часа годишно.
(2)
1200 mg/Nm³ – за инсталации, които в рамките на
период 12 месеца, приключващ на 1 януари 2001 г.,
са функционирали чрез използване и продължават да
функционират чрез използване на твърди горива със
съдържание на летливи вещества <10 %.
(3)
450 mg/Nm³ – за инсталации, чийто период на
експлоатация не надвишава 1500 експлоатационни
часа годишно.
(4)
100 mg/Nm³ – за инсталации, за които първоначалното разрешение за строеж, или при липсата
на такава процедура – първоначално разрешително
за ползване, е било дадено преди 1 юли 1987 г., и
(1)

ВЕСТНИК

БРОЙ 2

които изгарят твърди горива с топлина на изгаряне
под 5800 kJ/kg, влагосъдържание >45 % (тегловни),
комбинирано съдържание на влага и пепел >60 %
(тегловни) и съдържание на калциев оксид >10 %.
(5)
100 mg/Nm³ – за инсталации с номинална входяща
топлинна мощност, по-ниска от 500 MW, които изгарят течни горива със съдържание на пепел >0,06 %.
Таблица 2. Норми за допустими емисии на газови турбини и газови двигатели при съдържание
на кислород в отпадъчните газове 15 %:

НДЕ за NO x
(в mg/Nm 3)
Газови двигатели (използващи
газообразни горива)

100

Газови турбини, включително инсталации с
комбиниран цикъл (CCGT), използващи следните горива:
Природен газ

50

(1)

(1)(2)

Газообразни горива, различни
от природен газ

120

Леки и средни дестилати

120

75 mg/Nm³ в следните случаи (в които к.п.д. на
газовата турбина е определен по ISO при условията
на базов товар):
– газови турбини, използвани в комбинирана система
на производство на топлина и електроенергия, с общ
к.п.д. над 75 %;
– газови турбини, използвани в инсталациите с комбиниран цикъл със среден общ годишен електрически
к.п.д. над 55 %;
– газови турбини за механични задвижвания.
(2)
За единичните газови турбини, които не отговарят
на никоя от категориите, посочени в (1), но чийто
к.п.д. е над 35 % (определен по ISO при условията
на базов товар), НДЕ e 50 x η/35, като η е к.п.д. на
газовата турбина, изразен в проценти (определен по
ISO при условията на базов товар).
Таблица 3. Минимални степени на десулфуризация на отделните горивни инсталации, използващи
местно твърдо гориво, които не могат да спазят
НДЕ за SO2, посочени в таблица 1, поради характеристиките на това гориво:
(1)

Обща номинална входя- Минимални степени
ща топлинна мощност
на десулфуризация
50 – 100 MW

60 %

>100 – 300 MW

75 %

>300 – 500 MW

90 %

>500 MW

94 % – в общия случай
92 % – за и нс та лац и и , п ри с к л ючен
договор за изгра ждането на инсталация
з а де с у лфу ри з а ц и я
или на оборудване
за ин жектиране на
калциев оксид, при
условие че работите по инсталирането
са започнали преди
1 януари 2001 г.

1

БРОЙ 2

ДЪРЖАВЕН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 355
ОТ 28 ДЕКЕМВРИ 2012 Г.

за приемане на Наредба за излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Член единствен. Приема Наредба за изляз
лото от употреба електрическо и електронно
оборудване.
Заключителни разпоредби
§ 1. Отменя се Наредбата за изискванията за
пускане на пазара на електрическо и електронно оборудване и третиране и транспортиране
на отпадъци от електрическо и електронно
оборудване, приета с Постановление № 82 на
Министерския съвет от 2006 г. (обн., ДВ, бр. 36
от 2006 г.; изм. и доп., бр. 57 от 2006 г., бр. 53
от 2008 г., бр. 5 от 2009 г. и бр. 29 от 2011 г.).
§ 2. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
НАРЕДБА
за излязлото от употреба електрическо и
електронно оборудване
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. (1) С наредбата се определят изискванията за разделното събиране, транспортирането, съхраняването, предварителното
третиране, повторната употреба, рециклирането, оползотворяването и/или обезвреждането на излязло от употреба електрическо и
електронно оборудване (ИУЕЕО).
(2) Изискванията на ал. 1 се определят с цел:
1. предотвратяване на вредното въздействие
върху околната среда от ИУЕЕО;
2. увеличаване количеството на повторно
употребено, рециклирано и оползотворено
чрез други операции ИУЕЕО за ограничаване
на обезвреждането му;
3. п редприемане на мерк и от лицата,
участващи в проектирането, производството,
разпространението и потреблението на електрическо и електронно оборудване (ЕЕО),
както и от лицата, които извършват дейности с ИУЕЕО, за ограничаване вредното
въздействие на ЕЕО през целия му жизнен
цикъл и на образуваните от него отпадъци
върху човешкото здраве и околната среда.
Чл. 2. С наредбата се регламентират:
1. въвеждането на изисквания за проектиране и маркиране на ЕЕО;
2. извършването на дейностите по разделно събиране, транспортиране, съхраняване,
предварително третиране, повторна употре-
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ба, оползотворяване и/или обезвреж дане
на ИУЕЕО без риск за човешкото здраве и
околната среда;
3. информирането на крайните потребители за ролята им в разделното събиране на
ИУЕЕО и за наличните системи за разделно
събиране;
4. случаите и условията за носене на отговорност от първоначалния причинител на
ИУЕЕО по цялата верига от неговото събиране
до третирането му, както и за споделяне и
прехвърляне на отговорността между лицата,
участващи във веригата за събиране и третиране на ИУЕЕО;
5. мерките, които определят носенето на
разширена отговорност от производителите,
в т.ч. лицата, които пускат на пазара ЕЕО.
Чл. 3. (1) Наредбата се прилага за:
1. електрическо и електронно оборудване,
попадащо в категориите по приложение № 1;
2. излязло от употреба ЕЕО, образувано в
резултат на употребата на ЕЕО по т. 1;
3. отпадъците, образувани при предварително третиране на ИУЕЕО.
(2) Примерен списък на видовете уреди,
които попадат във всяка от категориите по приложение № 1, е представен в приложение № 2.
Чл. 4. Наредбата не се прилага за:
1. електрическо и електронно оборудване,
което е част от друго оборудване, непопадащо
в категориите по приложение № 1;
2. електрическо и електронно оборудване,
използвано за защита на интересите на Република България, свързани с националната
сигурност, както и за оръжия, муниции и
бойни материали, предназначени за специфични военни цели;
3. излязло от употреба ЕЕО, което е образувано от ЕЕО по т. 1 и 2.
Г л а в а

в т о р а

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПУСК АНОТО НА ПАЗАРА ЕЛЕКТРИЧЕСКО И ЕЛЕКТРОННО
ОБОРУДВАНЕ
Чл. 5. (1) Производителите на ЕЕО и производителите на материали и компоненти за
ЕЕО предприемат мерки при проектирането
и производството им за улесняване на предварителното третиране и оползотворяването,
особено на повторната употреба и рециклирането на ИУЕЕО, както и на материалите
и компонентите от него.
(2) Производителите на ЕЕО предприемат
мерки проектирането и производствените
процеси, чрез които се произвежда ЕЕО, да
не възпрепятстват повторната му употреба.
(3) Изискването на ал. 2 не се прилага, в
случай че начинът, по който е проектирано
ЕЕО, или производствените процеси, чрез
които е произведено, са предпоставка за опазване на човешкото здраве, околната среда и/
или за повишаване безопасността на ЕЕО.
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(4) Производителите на ЕЕО, в което са
вградени батерии и акумулатори, съдържащи
опасни вещества, осигуряват вграждането им
по начин, който позволява батериите и акумулаторите да бъдат отстранени от потребителя,
когато излязат от употреба.
(5) Изискването на ал. 4 не се отнася за
уредите, определени с наредбата по чл. 13,
ал. 1 от Закона за управление на отпадъците
(ЗУО), за батерии и акумулатори и негодни за
употреба батерии и акумулатори.
Чл. 6. (1) Лицата, които пускат на пазара
ЕЕО, го маркират с обозначението по приложение № 3 с цел минимализиране изхвърлянето
на ИУЕЕО в общия поток битови отпадъци,
улесняване на неговото разделно събиране
и установяване датата на производство или
пускане на пазара на ЕЕО.
(2) В случай че размерът и функциите на
ЕЕО не позволяват то да бъде маркирано, това
може да бъде направено чрез:
1. прикрепване към уреда на допълнителен
етикет или табела с обозначението по ал. 1, или
2. отпечатване на обозначението по ал. 1
едновременно върху опаковката, върху инструкцията за употреба и върху гаранционната карта.
(3) Маркировката по ал. 1 и ал. 2, т. 1 не
трябва да е набръчкана, нагъната или на
браздена и трябва да бъде видима, четлива и
незаличима след:
1. изтриване в продължение на 15 секунди
с парче плат, потопено във вода;
2. повторно изтриване в продължение на 15
секунди с парче плат, потопено в петролеев етер.
(4) Когато ЕЕО се внася или въвежда на
територията на Република България от друга
държава – членка на Европейския съюз (ЕС),
вече маркирано с обозначението по ал. 1, и
маркировката отговаря на изискванията на
ал. 3, вносителят му или лицето, което го
въвежда, се освобождава от задължението да
го маркира повторно.
Чл. 7. (1) Лицата, които пускат на пазара
ЕЕО, са длъжни да се идентифицират едно
значно чрез поставяне върху уреда на четлива,
видима и трайна маркировка, съдържаща:
1. наименованието на физическото или
юридическото лице и единния му идентификационен код (ЕИК), или
2. друга подходяща маркировка, която идентифицира еднозначно лицата, които пускат на
пазара ЕЕО;
3. информация, че съответното ЕЕО е пуснато на пазара след 13 август 2005 г.
(2) В случай че размерът, функциите или
други характеристики на ЕЕО не позволяват
то да бъде маркирано, маркировката по ал. 1
се поставя чрез отпечатването є едновременно
върху инструкцията или указанията за употреба
и върху гаранционната карта.
(3) Когато не може да се приложи ал. 2,
маркировката по ал. 1 се поставя върху опаковката или чрез прикрепване към уреда на
етикет или табела с маркировката.
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(4) Маркировката по ал. 1 трябва да отговаря на изискванията на чл. 6, ал. 3.
(5) Лицата по ал. 1, т. 2 предоставят на
изпълнителния директор на Изпълнителната
агенция по околна среда (ИАОС) информация за вида на избраната маркировка преди
пускането на пазара на съответното ЕЕО.
Чл. 8. (1) Лицата, които пускат на пазара
ЕЕО, предназначено за употреба в бита, задължително включват в инструкциите или
указанията за употреба на уреда информация
на български език за:
1. изискването за разделното събиране
на ИУЕЕО и забраната за изхвърлянето му
в контейнери за смесени битови отпадъци;
2. създадените системи за обратно приемане
и разделно събиране на ИУЕЕО;
3. ролята на потребителите в разделното
събиране, повторната употреба, рециклирането и другите форми на оползотворяване
на ИУЕЕО;
4. възможното вредно въздействие върху
околната среда и човешкото здраве в резултат
на наличието на опасни вещества в ЕЕО;
5. значението на обозначението съгласно
приложение № 3.
(2) Лицата, които пускат на пазара ЕЕО,
осигуряват писмена информация на български език за вида на вградените батерии и
акумулатори и за начина на отстраняването
им от потребителя в съответната инструкция
за употреба на уреда.
Чл. 9. Дистрибуторите на ЕЕО и лицата,
извършващи продажба на крайните потребители, са длъжни да поставят на видно място
в търговските обекти табели, съдържащи
информация за:
1. възможностите и начина за обратно
приемане в търговския обект на ИУЕЕО,
образувано в бита;
2. другите налични места за предаване
на ИУЕЕО, в т. ч. местата за предаване на
ИУЕЕО в случаите по чл. 32, ал. 4, т. 1 и 2;
3. значението на обозначението съгласно
приложение № 3;
4. в случаите по чл. 32, ал. 3, т. 3 – информация, че притежателите на такъв вид
отпадъци следва ги предадат на лица, притежаващи разрешение по чл. 35, ал. 1 ЗУО
за тяхното по-нататъшно екологосъобразно
третиране.
Г л а в а

т р е т а

З А Д Ъ Л Ж Е Н И Я Н А Л И Ц АТА , КОИ Т О
ПУСК АТ НА ПАЗАРА ЕЛЕКТРИЧЕСКО И
ЕЛЕКТРОННО ОБОРУДВАНЕ
Раздел I
Общи разпоредби
Чл. 10. (1) Лицата, които пускат на пазара ЕЕО, предназначено за употреба в бита,
отговарят за разделното събиране, транспортирането, съхраняването, предварителното
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третиране, повторната употреба, рециклирането, оползотворяването и обезвреждането на
ИУЕЕО, образувано в бита.
(2) Лицата, които пускат на пазара ЕЕО,
предназначено за употреба в бита, осигуряват
разделно събиране на ИУЕЕО, образувано в
бита, в общо количество, което се равнява
на не по-малко от 4 килограма на жител
годишно. Източник на данни за населението е Националният статистически институт
(НСИ), като за текущата година се ползват
данните за населението към 31 декември на
предходната година.
(3) Количеството ИУЕЕО (в килограми),
което всяко отделно лице, което пуска на
пазара ЕЕО, е длъжно да събере, е равно на
частта от количеството, за което са отговорни
всички лица, които пускат на пазара ЕЕО,
съответстваща на пазарния му дял в Република
България през същата година.
(4) За изпълнение на задължението си по
ал. 3 всяко лице, което пуска на пазара ЕЕО,
събира ИУЕЕО, което:
1. е маркирано съгласно чл. 7 и е пуснато
на пазара от него;
2. не е маркирано съгласно чл. 7 и е от
съответната категория по приложение № 1, в
която попада и пусканото от него на пазара
ЕЕО.
(5) Събирането на ИУЕЕО, образувано в
бита, се извършва без заплащане от страна
на крайния му потребител.
Чл. 11. (1) Лицата, които пускат на пазара
ЕЕО, предназначено за употреба извън бита,
отговарят за разделното събиране, съхраняването, транспортирането, предварителното
третиране, повторната употреба, рециклирането, оползотворяването и обезвреждането
на ИУЕЕО, маркирано съгласно чл. 7 и образувано извън бита.
(2) Всяко лице, което пуска на пазара
ЕЕО, предназначено за употреба извън бита,
е длъжно да събере разделно цялото количество ИУЕЕО, маркирано съгласно чл. 7 и
образувано от пуснатото на пазара от него
ЕЕО, без заплащане от страна на притежателите на ИУЕЕО.
Чл. 12. Притежателите на ИУЕЕО, образувано от източници извън бита, което
не е маркирано съгласно чл. 7, отговарят за
неговото разделно събиране, транспортиране,
съхраняване, предварително третиране, рециклиране, оползотворяване и обезвреждане.
Чл. 13. Лицата, които пускат на пазара ЕЕО
с вградени батерии и акумулатори, отговарят
и за разделното събиране, транспортирането,
съхраняването, предварителното третиране,
рецик лирането, оползотворяването и/или
обезвреждането на негодните за употреба
батерии и акумулатори, образувани в резултат
на предварителното третиране на ИУЕЕО.
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Чл. 14. (1) Изл язло от у пот реба ЕЕО,
събрано в съответствие с изискванията на
чл. 10 – 12, се предава за:
1. повторна употреба като цял уред или
като компоненти, или
2. предварително третиране, рециклиране
и/или оползотворяване.
(2) Излязло от употреба електрическо и
електронно оборудване, отделено в съоръжения за разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства, се предава
за предварително третиране, оползотворяване
и/или обезвреждане на лица, притежаващи
разрешение за извършване на съответната
дейност с ИУЕЕО по чл. 35, ал. 1 ЗУО.
(3) Количеството ИУЕЕО по ал. 2, което
е рециклирано и/или оползотворено, се зачита за изпълнение на целите на наредбата
по чл. 13, ал. 1 ЗУО за излезлите от употреба
моторни превозни средства, като разходите
за транспортирането, предварителното третиране, рециклирането, оползотворяването и
обезвреждането са за сметка на лицата, които
пускат на пазара моторни превозни средства.
(4) Негодни за употреба батерии и акумулатори, образувани в резултат на предварително третиране на ИУЕЕО, се предават за
предварително третиране, рециклиране и/или
оползотворяване на лица, притежаващи разрешение по чл. 35, ал. 1 ЗУО за извършване
на дейности с негодни за употреба батерии
и акумулатори.
(5) Количеството негодни за употреба
батерии и акумулатори по ал. 4 се счита за
изпълнение на целите на наредбата по чл. 13,
ал. 1 ЗУО за батерии и акумулатори и негодни
за употреба батерии и акумулатори, като разходите за транспортирането, предварителното
третиране, рециклирането, оползотворяването
и/или обезвреждането са за сметка на лицата, които пускат на пазара ЕЕО с вградени
батерии и акумулатори.
Чл. 15. (1) Лицата, които пускат на пазара
ЕЕО, са отговорни за постигане на следните
цели:
1. за ИУЕЕО, попадащо в категории 1 и
10 на приложение № 1:
а) оползотворяване на не по-малко от 80
на сто от средното тегло на всеки уред;
б) повторна употреба и рециклиране на
компоненти, материали и вещества на не
по-малко от 75 на сто от средното тегло на
всеки уред;
2. за ИУЕЕО, попадащо в категории 3 и 4
на приложение № 1:
а) оползотворяване на не по-малко от 75
на сто от средното тегло на всеки уред;
б) повторна употреба и рециклиране на
компоненти, материали и вещества на не
по-малко от 65 на сто от средното тегло на
всеки уред;
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3. за ИУЕЕО, попадащо в категории 2, 5,
6, 7, 8 и 9 на приложение № 1:
а) оползотворяване на не по-малко от 70
на сто от средното тегло на всеки уред;
б) повторна употреба и рециклиране на компоненти, материали и вещества на не по-малко
от 50 на сто от средното тегло на всеки уред;
4. за излезли от употреба газоразрядни лампи, попадащи в категория 5а на приложение
№ 1 – повторна употреба и рециклиране на
компоненти, материали и вещества – не помалко от 80 на сто от теглото на излезлите
от употреба лампи.
(2) Целите по ал. 1 се изпълняват ежегодно в срок до 31 декември на съответната
отчетна година.
(3) Изпълнението на целите по ал. 1 се отнася за ИУЕЕО, предадено по чл. 14, ал. 1, т. 2.
(4) Количеството повторно употребено
ИУЕЕО като цял уред не се зачита за изпълнение на целите по ал. 1.
(5) Количеството негодни за употреба батерии и акумулатори, образувани в резултат на
предварителното третиране на ИУЕЕО, не се
включват в общото количество ИУЕЕО, с което
се изпълняват целите по ал. 1 и по чл. 10, ал. 2.
Чл. 16. Изпращането на ИУЕЕО, както
и на компоненти, материали и вещества от
ИУЕЕО от територията на страната към
територията на друга държава – членка на
ЕС, и/или изнасянето им извън ЕС с цел
оползотворяване, повторна употреба и/или
рециклиране се считат за изпълнение на целите по чл. 15 само ако:
1. превозът е извършен при спазване изискванията на Регламент (ЕО) № 1013/2006
на Европейския парламент и на Съвета от 14
юни 2006 г. относно превози на отпадъци (OB,
L 190 от 12 юли 2006 г.), наричан по-нататък
„Регламент 1013/2006“;
2. е налице доказателство, че операциите
по оползотворяване, повторна употреба и/
или рециклиране са извършени при условия,
равностойни на изискванията на наредбата,
включително и че съоръжението или инсталацията, в които е извършено оползотворяването,
повторната употреба и/или рециклирането,
гарантира постигането на целите по чл. 15.
Чл. 17. (1) Лицата, които пускат на пазара
ЕЕО, изпълняват задълженията си по чл. 10,
11 и 15 индивидуално или чрез колективни
системи, представлявани от организация по
оползотворяване.
(2) Алинея 1 не се прилага за лицата, които пускат на пазара ЕЕО, които заплащат
продуктова такса по реда на наредбата по
чл. 59, ал. 1 ЗУО.
Раздел II
Изпълнение на задълженията чрез колективни системи
Чл. 18. (1) Лицата, които пускат на пазара
ЕЕО, могат да изпълняват задълженията си
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за постигане на съответните цели по чл. 10,
11 и 15 чрез колективна система по смисъла
на чл. 14, ал. 2, т. 2 ЗУО.
(2) Колективната система по ал. 1 се осъществява чрез организация по оползотворяване на ИУЕЕО, притежаваща разрешение,
издадено по реда на глава пета, раздел III
от ЗУО.
(3) Лицата, които пускат на пазара ЕЕО,
сключили договор с организация по оползотворяване по ал. 2, се считат за изпълняващи
задълженията си чрез колективна система.
Чл. 19. (1) Организацията по оползотворяване на ИУЕЕО изготвя програмата по
чл. 53, ал. 1 ЗУО, която включва:
1. описание на избраната система за разделно събиране и за начина на изпълнение
на задълженията по чл. 10, 11 и 15 и предварителен финансов разчет за обезпечаване
на инвестиционните и експлоатационните
разходи по години, както и доказателства
за финансовото обезпечаване на първоначалните инвестиционни и експлоатационни
разходи;
2. мерк и за изпълнение на целите по
чл. 10, 11 и 15;
3. план за увеличаване на количеството
разделно събрано, оползотворено, рециклира но и повт орно използва но И У ЕЕО за
изпълнение на мерките по т. 2;
4. мерки за събиране на ИУЕЕО от домакинствата, административните, социалните
и обществените сгради, търговските и други обекти и план, посочващ сроковете за
сключване на договори за разделно събиране
и обратно приемане на ИУЕЕО и обхващане
на жителите, които ще бъдат обслужвани от
системата за организирано разделно събиране на ИУЕЕО по години, в съответствие
с целите по чл. 10 и 29;
5. мерки за събиране на ИУЕЕО, образувано извън бита, и план, посочващ сроковете
за сключване на договори за приемане на
ИУЕЕО от притежателите му, които ще бъдат
обслужвани от системата за организирано
разделно събиране на ИУЕЕО;
6. информация за сключени предварителни
договори по чл. 21, ал. 1 за изпълнение на
задълженията по чл. 10, 11 и 15;
7. мерки, които ще бъдат взети в случай
на временно прекъсване на събирането или
на ма л я ва не кол и че с т во т о на с ъбра но т о
ИУЕЕО и неговото последващо оползотворяване, рециклиране и повторна употреба;
8. мерки за компенсиране на евентуални
негативни влияния върху пазарната цена на
рециклираните материали;
9. мерки за привличане на лицата, които
пускат на пазара ЕЕО, в предлаганата от
организацията по оползотворяване система
за разделно събиране и за изпълнение на
целите по чл. 15;
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10. план за информиране и привличане на
потребителите за участие в разделното събиране на ИУЕЕО, съдържащ провеждането на
информационни кампании и разработването
на информац ионни материа ли, насочени
към индустрията, домакинствата и учебните
заведения, както и предварителен финансов
разчет на плана по години;
11. мерки за изпълнение на изискванията
на чл. 5, ал. 1 и 2, разработени от производителите, участващи в организацията по
оползотворяване или сключили предварителни договори с нея;
12. мерки за улесняване на предварителното третиране и оползотворяването, особено
на повторната употреба и рециклирането на
ИУЕЕО и на компоненти и материали от
него, разработени от производителите, участващи в организацията по оползотворяване
или сключили предварителни договори с нея.
(2) Средствата по ал. 1, т. 10 не може да
са по-малко от 5 на сто от средствата, постъпващи от участващите в организацията
по оползотворяване лица, които пускат на
пазара ЕЕО.
(3) При разработването, допълването и
ак т уа лизирането на прог рамата по а л. 1
могат да се привличат и представители на
браншови организации и други заинтересувани лица.
Чл. 20. За изпълнение на целите по чл. 10,
11 и 15 организацията по оползотворяване
договаря възнаграждение, което є се заплаща от лицата, които пускат на пазара ЕЕО,
сключили договор с организацията.
Чл. 21. (1) За изпълнение на задълженията
за събиране, рециклиране и оползотворяване
на ИУЕЕО организацията по оползотворяване сключва договори с лица по чл. 27, ал. 1
и с кметове на общини.
(2) За изпълнение на задълженията за
повторна употреба на:
1. цели уреди организацията по оползотворяване сключва договори с лица, извършващи дейност по събиране и съхраняване
на ИУЕЕО;
2. компоненти, материали и вещества от
ИУЕЕО организацията по оползотворяване
сключва договори с лица, извършващи дейност по предварително третиране на ИУЕЕО.
(3) С договорите по ал. 1 и 2 се гарантира
събирането, повторната употреба, рециклирането и оползотворяването на количествата
ИУЕЕО за изпълнение на целите по чл. 10,
11 и 15.
(4) Организацията по оползотворяване
може да извършва и самостоятелно дейности
те по събиране, съхраняване, предварително
третиране, рециклиране и оползотворяване
на количествата ИУЕЕО за изпълнение на
целите по чл. 10, 11 и 15 при наличие на
документ по чл. 35 ЗУО.
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Раздел III
Индивидуално изпълнение на задълженията
Чл. 22. (1) Лицата, които пускат на пазара
ЕЕО, се считат за индивидуално изпълняващи задълженията си по чл. 10, 11 и 15 след
издаване на разрешение от министъра на
околната среда и водите или от оправомощено
от него длъжностно лице по реда на глава
пета, раздел III ЗУО.
(2) Лицата, които пускат на пазара ЕЕО и
изпълняват задълженията си по чл. 10, 11 и
15 индивидуално, осигуряват за своя сметка:
1. събирането, съхраняването, повторната
употреба, предварителното третиране, транспортирането, оползотворяването и обезвреждането на ИУЕЕО, както и постигане на
целите по чл. 10, 11 и 15;
2. обратното приемане на мястото на продажбата или на друго подходящо място на
ИУЕЕО, образувано в резултат на употребата
на пуснатото от тях на пазара ЕЕО.
(3) Лицата, които пускат на пазара ЕЕО и
изпълняват задълженията си по чл. 10, 11 и
15 индивидуално, извършват дейностите по
ал. 2 при наличие на:
1. разрешение за извършване на дейности
с отпадъци, издадено по реда на глава пета,
раздел I ЗУО, или
2. комплексно разрешително, издадено по
реда на глава седма, раздел II от Закона за
опазване на околната среда (ЗООС), или
3. сключен договор с лица, притежаващи
документите по т. 1 или 2.
(4) Извън случаите по ал. 3, т. 1 и 2 за
изпълнение на задълженията за повторна
употреба на:
1. цели уреди лицата по ал. 1 сключват
договори с лица, извършващи дейност по
събиране и съхраняване на ИУЕЕО;
2. компоненти, материали и вещества от
ИУЕЕО лицата по ал. 1 сключват договори с
лица, извършващи дейност по предварително
третиране на ИУЕЕО.
(5) С договорите по ал. 3, т. 3 и ал. 4 се
гарантира събирането, повторната употреба,
рециклирането и оползотворяването на количествата ИУЕЕО за изпълнение на целите
по чл. 10, 11 и 15.
Чл. 23. (1) Лицата по чл. 22, ал. 1 изготвят програмата по чл. 53, ал. 1 ЗУО, която
включва:
1. описание на избраната система за разделно събиране и за начина на изпълнение
на задълженията по чл. 10, 11 и 15 и предварителен финансов разчет за обезпечаване
на инвестиционните и експлоатационните
разходи по години, както и доказателства за
финансовото обезпечаване на първоначалните
инвестиционни и експлоатационни разходи;
2. мерк и за изпълнение на целите по
чл. 10, 11 и 15;
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3. план за увеличаване на количеството разделно събрано, оползотворено, рециклирано и
повторно използвано ИУЕЕО за изпълнение
на мерките по т. 2;
4. мерки за събиране на ИУЕЕО от домакинствата, административните, социалните и обществените сгради, търговските и
други обекти и план, посочващ сроковете за
сключване на договори за разделно събиране
и обратно приемане на ИУЕЕО и обхващане
на жителите, които ще бъдат обслужвани от
системата за организирано разделно събиране
на ИУЕЕО, по години в съответствие с целите
по чл. 10 и 29;
5. мерки за събиране на ИУЕЕО, образувано извън бита, и план, посочващ сроковете
за сключване на договори за приемане на
ИУЕЕО от притежателите му, които ще бъдат
обслужвани от системата за организирано
разделно събиране на ИУЕЕО;
6. информация за сключени предварителни
договори по чл. 22, ал. 3, т. 3 за изпълнение
на задълженията по чл. 10, 11 и 15;
7. мерки, които ще бъдат взети в случай на
временно прекъсване на събирането или намаляване количеството на събраното ИУЕЕО
и неговото последващо оползотворяване,
рециклиране и повторна употреба;
8. мерки за компенсиране на евентуални
негативни влияния върху пазарната цена на
рециклираните материали;
9. план за информиране и привличане на
потребителите за участие в разделното събиране на ИУЕЕО, съдържащ провеждането
на информационни кампании, насочени към
учебните заведения, домакинствата и индустрията, както и предварителен финансов
разчет на плана по години;
10. мерки за изпълнение на изискванията
на чл. 5, ал. 1 и 2, разработени от производителите;
11. мерки за улесняване на предварителното третиране и оползотворяването, особено
на повторната употреба и рециклирането на
ИУЕЕО и на компоненти и материали от него;
12. мерки за изпълнение на целите по
наредбата по чл. 13, ал. 1 ЗУО за батерии и
акумулатори и негодни за употреба батерии
и акумулатори, образувани в резултат на
предварително третиране на ИУЕЕО.
(2) Средствата по ал. 1, т. 9 не може да са
по-малко от 5 на сто от средствата за изпълнение на целите по чл. 10, 11 и 15.
(3) Лицата по чл. 22, ал. 1, които пускат
на пазара ЕЕО, предназначено за употреба
извън бита, могат да сключват с крайните
потребители на ЕЕО договори за друг начин
на финансово обезпечаване на разходите по
чл. 22, ал. 2.
Чл. 24. (1) Програмите по чл. 19, ал. 1 и
по чл. 23, ал. 1 се утвърждават от министъра
на околната среда и водите или от оправомощено от него длъжностно лице по реда на
чл. 86 и 87 ЗУО.
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(2) Програмите по ал. 1 се актуализират
в случаите по чл. 53, ал. 2, чл. 89, ал. 2, т. 2
и чл. 90, ал. 1, т. 3 ЗУО.
(3) В случаите по чл. 53, ал. 2 ЗУО лицата,
които пускат на пазара ЕЕО и изпълняват задълженията си индивидуално, и организациите
по оползотворяване на ИУЕЕО представят
пред компетентния орган по ал. 2 актуализирана програма заедно със заявление за
изменение или допълнение на разрешението
по чл. 81, ал. 1 ЗУО, които се разглеждат по
реда на чл. 90, ал. 3 – 5 ЗУО.
(4) В едномесечен срок от получаването на
актуализираната програма компетентният орган по ал. 1 с мотивирано решение утвърждава
програмата или я връща със задължителни
предписания за привеждане в съответствие с
разпоредбите на ЗУО и на наредбата.
(5) В двумесечен срок от получаването на
предписанията по ал. 4 лицата, които пускат
на пазара ЕЕО и изпълняват задълженията
си индивидуално, и организациите по оползотворяване на ИУЕЕО представят коригирана
програма.
(6) В едномесечен срок от получаването на
коригираната програма компетентният орган
по ал. 1 с мотивирано решение по чл. 89, ал. 4
и чл. 90, ал. 4 ЗУО утвърждава или отказва
да утвърди програмата в случаите по чл. 89,
ал. 5 и чл. 90, ал. 5 ЗУО.
Г л а в а

ч е т в ъ р т а

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КМЕТА НА ОБЩИНАТА
Чл. 25. (1) Кметът на общината:
1. оказва съдействие на организациите по
оползотворяване, в т. ч. определя местата за
разполагане на необходимите елементи на
системите за разделно събиране и местата за
предаване на ИУЕЕО;
2. организира изпълнението на задълженията си за участие в системите за разделно
събиране на ИУЕЕО по чл. 19, ал. 3, т. 7 ЗУО,
като сключва договори със:
а) организации по оползотворяване на
ИУЕЕО, и/или
б) лица, които изпълняват задълженията
си индивидуално, и/или
в) други лица, притежаващи документ по
чл. 35 ЗУО, за извършване на дейности по
събиране, транспортиране, рециклиране и/или
оползотворяване на отпадъци на територията
на съответната община.
(2) Кметовете на общини с районно деление могат да сключват договори с лицата по
ал. 1, т. 2 за всеки район поотделно.
(3) Договорите с лицата по ал. 1, т. 2 съдържат най-малко следното:
1. изисквания към системата за разделно
събиране на ИУЕЕО от домакинствата, в т.ч.
обслужвано население, вид, брой и разположение на съдовете и площадките за разделно
събиране на ИУЕЕО, честота на обслужване;
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2. задълженията за контрол по спазване
на изискванията за разделно събиране на
територията на съответната община;
3. задълженията и начина за предоставяне
на информация на гражданите на съответната община по прилагане на системата за
разделно събиране, провеждане на образователни и информационни кампании и работа
с обществеността;
4. задължение за предоставяне на кмета
на общината най-малко веднъж годишно на
информация за събраното ИУЕЕО на територията на общината.
Чл. 26. (1) В случаите по чл. 25, ал. 1, т. 2
кметът на общината изготвя и утвърждава
график за събиране на ИУЕЕО, образувано
в бита, включващ не по-малко от две дати
годишно.
(2) Графикът по ал. 1 се изготвя съвместно
с лицата по чл. 25, ал. 1, т. 2.
(3) Графикът по ал. 1 се обявява чрез
местните средства за масово осведомяване
и по друг подходящ начин.
Г л а в а

п е т а

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ РАЗДЕЛНОТО СЪБИРАНЕ, ТРАНСПОРТИРАНЕТО, СЪХРАНЯВАНЕТО, ПРЕДВАРИТЕЛНОТО ТРЕТИРАНЕ, ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕТО И ОБЕЗВРЕЖДАНЕТО НА ИУЕЕО
Чл. 27. (1) Лицата, извършващи дейности по
третиране на ИУЕЕО, трябва да притежават:
1. разрешение, издадено по реда на чл. 35,
ал. 1 ЗУО, или
2. комплексно разрешително, издадено по
реда на глава седма, раздел II от ЗООС.
(2) Не се изисква разрешение за събиране
на ИУЕЕО в обектите на дистрибуторите
и лицата, предлагащи ЕЕО за продажба на
крайните потребители.
Чл. 28. (1) Лицата, които пускат на пазара
ЕЕО, предназначено за употреба в бита, и
изпълняват задълженията си индивидуално, и
организациите по оползотворяване на ИУЕЕО
създават системи за разделно събиране на
ИУЕЕО, образувано в бита, които трябва да
осигуряват:
1. събиране от крайните потребители:
а) чрез превозни средства – от местата, в
които се образува ИУЕЕО, или
б) чрез поставяне на съдове за събиране,
разположени на мястото на продажбата на ЕЕО
от същия вид или на друго достъпно място
в района, в който се образува ИУЕЕО, или
в) чрез оборудване на места за разделно
събиране на ИУЕЕО;
2. предаване на събраното по т. 1 ИУЕЕО
на площадки за съхраняване, съоръжения
за предварително третиране, рециклиране,
оползотворяване и/или обезвреждане.
(2) Лицата, които пускат на пазара ЕЕО,
могат да установят депозитни системи за ЕЕО,
пуснато от тях на пазара.
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(3) Въвеждането на системи за разделно
събиране на ИУЕЕО не трябва да възпрепятства функционирането на съществуващите
системи за събиране на битови отпадъци и
за разделно събиране на други масово разпространени отпадъци.
Чл. 29. (1) При определянето на броя и
разположението на местата за разделно събиране на съответния вид ИУЕЕО се отчита
броят на жителите в съответното населено
място, като създадените системи за разделно
събиране от лицата, които пускат на пазара
ЕЕО, предназначено за употреба в бита, и
изпълняват задълженията си индивидуално, и
организациите по оползотворяване на ИУЕЕО
трябва да осигуряват най-малко едно място
на 10 000 жители. При остатък, по-голям или
равен на 2000 жители, се определя отделно
място за разделно събиране.
(2) При определянето на броя и разположението на местата за разделно събиране на
ИУЕЕО по ал. 1 се отчитат и:
1. количеството ЕЕО, пуснато на пазара от
съответното лице, което пуска на пазара ЕЕО;
2. броят и разположението на вече изградените системи за разделно събиране на ИУЕЕО.
Чл. 30. (1) При предаване и приемане на
ИУЕЕО за повторна употреба като цял уред,
както и при предаване и приемане за повторна
употреба на компоненти, материали и вещества, отделени при предварително третиране
на ИУЕЕО, се попълва декларация по образец
съгласно приложение № 4.
(2) Декларацията по ал. 1 се изготвя от
лицата, извършващи дейностите събиране,
съхраняване и/или предварително третиране, в
2 екземпляра – по един за предалия и приелия.
(3) Лицата, извършващи дейностите събиране, съхраняване и/или предварително
третиране, съхраняват декларацията по ал. 1
в 5-годишен срок от нейното изготвяне и
подписване.
Чл. 31. (1) Крайните потребители предават
ИУЕЕО в обектите по чл. 28, ал. 1.
(2) Потребителите по ал. 1 могат да върнат безплатно ИУЕЕО в търговските обекти
при покупката на ново ЕЕО от същия вид и
изпълняващо същите функции.
Чл. 32. (1) Дистрибуторите и лицата, които
извършват продажба на ЕЕО на крайните
потребители, са задължени:
1. да приемат без заплащане от страна на
крайните потребители ИУЕЕО, образувано
в бита, в същото количество, от същия вид
или изпълняващо същите функции, както
и закупеното от потребителя в рамките на
работното време на обекта;
2. да поставят съдове за събиране на
ИУЕЕО, образувано в бита, на територията
на обекта, където извършват продажбата;
3. приемането на ИУЕЕО по т. 1 да се извършва в рамките на цялата продължителност
на работното време на обекта.
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(2) Лицата по ал. 1 могат да извършват
дейностите по ал. 1, т. 1 и 2 и въз основа на
сключен договор с организация по оползотворяване на ИУЕЕО с лицата, които пускат на
пазара ЕЕО и изпълняват задълженията си
индивидуално, и/или с лица по чл. 27, ал. 1.
(3) Събраното ИУЕЕО по ал. 1 се предава
за предварително третиране, оползотворяване,
повторна употреба и/или рециклиране на лица
по чл. 27, ал. 1 въз основа на сключен договор.
(4) Лицата по ал. 1 могат да откажат да
приемат ИУЕЕО, което:
1. поради наличие на замърсяване представлява риск за човешкото здраве и безопасността;
2. не е цял уред;
3. съдържа отпадъци, които не са част от
ИУЕЕО.
Чл. 33. Осигуряването на съдовете за събиране на ИУЕЕО по чл. 32, ал. 1 и предаването
на събраните количества ИУЕЕО на лица по
чл. 27, ал. 1 е безплатно за дистрибуторите и
за лицата, които извършват продажба на ЕЕО
на крайните потребители, и се финансира от
организациите по оползотворяване на ИУЕЕО
и от лицата, които пускат на пазара ЕЕО и
изпълняват задълженията си индивидуално.
Чл. 34. Лицата, които пускат на пазара ЕЕО,
са длъжни да осигурят събирането, съхраняването, транспортирането, предварителното
третиране, рециклирането, оползотворяването
и/или обезвреждането на ИУЕЕО, прието по
реда на чл. 31 и 32 в съответствие с изискванията на чл. 14, ал. 1.
Чл. 35. (1) Излязло от употреба ЕЕО, образувано извън бита, се събира разделно на
мястото на образуване.
(2) Притежателите на ИУЕЕО, образувано
извън бита и маркирано съгласно чл. 7, са
длъжни да организират предварителното му
съхраняване на мястото на образуване и да
уведомят лицето, което го е пуснало на пазара
и го е маркирало, за наличните количества
ИУЕЕО с цел изпълнение на задълженията
му по чл. 11, ал. 2.
(3) Притежателите на ИУЕЕО, образувано
извън бита, което не е маркирано съгласно
чл. 7, са длъжни да организират за своя сметка
предварителното му съхраняване на мястото на образуване и предаването на цялото
количество ИУЕЕО, образувано извън бита,
за предварително третиране, рециклиране,
оползотворяване и/или обезвреждане.
(4) Лицата, които пускат на пазара ЕЕО,
предназначено за употреба извън бита, предоставят на потребителите писмена информация
на български език за значението на маркировката по чл. 7 и за начина на изпълнение
на задълженията си по чл. 17, ал. 1.
Чл. 36. (1) Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване се събира,
съхранява и транспортира по начин, който
оптимизира повторната му употреба, рециклирането и оползотворяването му.
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(2) Забранява се чупенето на излезли от
употреба газоразрядни лампи и електроннолъчеви тръби и с цел предотвратяване
на случайното им счупване се предприемат
съответните мерки.
(3) Забраната по ал. 2 не се отнася за лицата, притежаващи съответното разрешение
по чл. 35, ал. 1 ЗУО, когато чупенето е част
от тех нологи ята за оползотворяване или
обезвреждане.
Чл. 37. (1) Транспортирането на ИУЕЕО,
съдържащо опасни вещества, се извършва
съгласно изискванията на наредбата по чл. 43,
ал. 1 ЗУО, Наредба № 40 от 2004 г. за условията
и реда за извършване на автомобилен превоз
на опасни товари (обн., ДВ, бр. 15 от 2004 г.;
изм. и доп., бр. 12 и 67 от 2007 г., бр. 16 и 18
от 2010 г. и бр. 100 от 2011 г.) и Наредба № 46
от 2001 г. за железопътен превоз на опасни
товари (обн., ДВ, бр. 107 от 2001 г.; изм. и
доп., бр. 99 от 2006 г., бр. 63 от 2007 г., бр. 44
от 2009 г. и бр. 46 от 2011 г.).
(2) При транспортиране на излезли от
употреба газоразрядни лампи в допълнение
на изискванията на чл. 36, ал. 2 превозното
средство трябва да е снабдено със сяра в количества най-малко два грама на килограм
лампи, която да бъде използвана в случай на
авария или пътнотранспортно произшествие.
Чл. 38. (1) Площадките за съхраняване и
за предварително третиране на ИУЕЕО се
проектират, оборудват и експлоатират съгласно приложение № 5 и изискванията към
площадките, съоръженията и инсталациите
за съхраняване на отпадъци по наредбата по
чл. 43, ал. 1 ЗУО.
(2) Съхраняването на ИУЕЕО се извършва
съгласно чл. 36.
(3) Площадките за съхраняване на излезли
от употреба газоразрядни лампи в допълнение
на изискванията по ал. 1 трябва да са снабдени
със сяра в количества най-малко два грама
на килограм лампи, която да бъде използвана
в случай на счупването им.
Чл. 39. Местата за разделно събиране на
ИУЕЕО, включително тези, разположени в
обекти, където се извършва продажба на ЕЕО,
и площадките за съхраняване се обозначават с
табели „Събирателен пункт за излязло от употреба електрическо и електронно оборудване“.
Чл. 40. (1) Предварителното третиране на
ИУЕЕО включва отстраняване на всички
течности и/или газове, както и дейностите
по приложение № 6.
(2) Дейностите по приложение № 6 се извършват по начин, който не възпрепятства
пригодността на отделените от предварителното третиране компоненти, вещества и материали за последващата им повторна употреба,
рециклиране и/или оползотворяване, както и
повторната употреба на целите уреди.
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Чл. 41. (1) Предварителното третиране на
ИУЕЕО, съдържащо хлорофлуоровъглеводороди (CFC), ненапълно халогенираните хлоро
флуоровъглеводороди (HCFC) или ненапълно
халогенираните флуоровъглеводороди (HFC),
ненапълно халогенираните въглеводороди
(HC), се извършва при спазване на изискванията на Наредбата за установяване на мерки
по прилагане на Регламент (ЕО) № 1005/2009
относно вещества, които нарушават озоновия
слой, приета с Постановление № 326 на Министерския съвет от 2010 г. (ДВ, бр. 2 от 2011 г.).
(2) Когато в резултат на предварително
третиране на ИУЕЕО се образуват отпадъци,
съдържащи благородни метали, се спазват изискванията на Наредбата за условията и реда
за вписване в регистъра и за изискванията
към дейността на лицата, които осъществяват
дейност по добиване, преработване и сделки
с благородни метали и скъпоценни камъни
и изделия със и от тях по занятие, приета с
Постановление № 181 на Министерския съвет
от 2004 г. (обн., ДВ, бр. 69 от 2004 г.; изм.
и доп., бр. 104 от 2005 г., бр. 76 от 2007 г. и
бр. 14 от 2012 г.).
(3) Когато в резултат на предварително
третиране на ИУЕЕО се отделят компоненти,
съдържащи радиоактивни вещества, се спазват
изискванията на Закона за безопасно използване на ядрената енергия и на подзаконовите
нормативни актове по прилагането му.
(4) Когато в резултат на предварително
третиране на ИУЕЕО се отделят негодни за
употреба батерии и акумулатори, се спазват
разпоредбите на наредбата по чл. 13, ал. 1
ЗУО за батерии и акумулатори и негодни за
употреба батерии и акумулатори.
Чл. 42. Забран ява се депонирането на
ИУЕЕО, в т.ч. на разделно събраното ИУЕЕО.
Чл. 43. (1) Неподлежащите на повторна
употреба, рециклиране и/или оползотворяване отпадъци от предварително третиране на
ИУЕЕО се обезвреждат съгласно изискванията
на ЗУО и подзаконовите нормативни актове
по прилагането му.
(2) Отпадъците, получени след предварително третиране, рециклиране и/или оползотворяване на ИУЕЕО, съдържащи опасни вещества,
се подлагат на предварително третиране преди
депониране за ограничаване разтворимостта
на съдържащите се в тях опасни вещества в
условията на депото или се депонират в съдове.
(3) Съдовете по ал. 2 трябва:
1. да бъдат корозивноустойчиви спрямо
веществата, съдържащи се в отпадъците от
ИУЕЕО, и материалът, от който са изработени,
да не взаимодейства с тях;
2. да бъдат устойчиви на външни въздействия в условията на депото.
Чл. 44. Операторите на инста лации и
съоръжения, в които се извършват дейности
по предварително третиране, рециклиране,
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оползот воряване и/и ли обезвреж да не на
ИУЕЕО, трябва да осигурят прилагането на
най-добрите налични техники.
Г л а в а

ш е с т а

УСЛОВИЯ И РЕД ЗА РЕГИСТРИРАНЕ НА
ЛИЦАТА, КОИТО ПУСК АТ НА ПАЗАРА
ЕЕО
Чл. 45. (1) Всяко лице, което пуска на пазара
ЕЕО, е длъжно да поиска да бъде вписано в
регистъра по чл. 45, ал. 1, т. 3 ЗУО, като заяви
подлежащите на вписване данни.
(2) За вписване в регистъра по чл. 45, ал. 1,
т. 3 ЗУО лицата, които пускат на пазара ЕЕО,
в едномесечен срок от започване на дейност,
определена като пускане на пазара на ЕЕО
по § 1, т. 27 от допълнителните разпоредби,
подават по електронен път на интернет страницата на ИАОС следната информация:
1. наименование и ЕИК;
2. търговски марки, които лицето използва
в страната (ако е приложимо);
3. адрес за кореспонденция, включващ
пощенски код, населено място, име и номер
на улица/булевард и интернет адрес;
4. лице за контакт, включително телефон,
факс и електронна поща;
5. категории ЕЕО съгласно приложение
№ 1, които пуска на пазара;
6. начин на изпълнение на задълженията – индивидуално или чрез колективна
система, включително наименованието на
организацията по оползотворяване, в която
членува.
(3) В 10-дневен срок изпълнителният директор на ИАОС предоставя по подходящ
начин на заявителя регистрационен номер.
Чл. 46. (1) При пром яна на н якои от
данните, предоставени с информацията по
чл. 45, лицата, които пускат на пазара ЕЕО,
са длъжни да заявят настъпилите промени в
едномесечен срок.
(2) Когато лицата, които пускат на пазара ЕЕО, престанат да извършват дейност,
определена като пускане на пазара на ЕЕО
по § 1, т. 27 от допълнителните разпоредби,
са длъжни в едномесечен срок да поискат да
бъдат заличени от регистъра по чл. 45, ал. 1,
т. 3 ЗУО.
Г л а в а
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ИНФОРМАЦИЯ
Чл. 47. Лицата, извършващи дейности с
ИУЕЕО, водят отчетни книги и предоставят
информация и отчети съгласно изискванията
на наредбата по чл. 48, ал. 1 ЗУО.
Ч л. 48. (1) Ли цата, кои т о изп ъ л н я ват
за д ъ л жен и я та си и н д и ви д уа л но, орга н иза ц ии т е по оползо т ворява не на И У ЕЕО
и лицата, заплащащи продуктова такса в
Предприятието за управление на дейностите
по опазване на околната среда (ПУДООС),
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предоставят на изпълнителния директор на
ИАОС съгласно приложение № 7 информация
за количеството ЕЕО:
1. пуснато на пазара;
2. изнесеното и/или изведеното от пуснатото на пазара.
(2) Информацията по ал. 1 от организациите
по оползотворяване е за всяко лице – член
на организацията.
(3) Информацията по ал. 1, 2 и 9 се подава в информационна система, поддържана
от ИАОС.
(4) Изпълнителният директор на ПУДООС
предоставя на изпълнителния директор на
ИАОС списък на лицата, заплатили продуктова
такса за ЕЕО по електронен път.
(5) Информацията по ал. 1 и 4 се предоставя за текущата година за следните периоди:
1. 1 януари – 31 март;
2. 1 април – 30 юни;
3. 1 юли – 30 септември;
4. 1 октомври – 31 декември.
(6) Информацията по ал. 1 и 4 се предоставя
в 20-дневен срок от изтичането на съответния
период по ал. 5.
(7) В 10-дневен срок от получаване на
информацията по ал. 1 изпълнителният директор на И АОС обобщава количествата
през съответния период по ал. 5 и осигурява
достъп до информацията по подходящ начин.
(8) В срок до 31 януари изпълнителният
директор на ИАОС обобщава количествата
от периодите по ал. 5 за предходната година и осигурява достъп до информацията по
подходящ начин.
(9) В случай на необходимост от коригиране
на информацията по ал. 1 обобщена справка
по приложение № 7 за цялата година се подава в периода 1 – 20 февруари на годината,
следваща отчетната година.
(10) В 10-дневен срок от получаване на информацията по ал. 9 изпълнителният директор
на ИАОС отразява корекциите в информацията по ал. 8 и осигурява достъп по подходящ
начин, като количествата са окончателни и
не подлежат на корекция.
Чл. 49. Ежегодно до 1 март организациите
по оползотворяване предоставят на министъра
на околната среда и водите списък на лицата,
участващи в нея, които не са заплатили уговореното є възнаграждение и/или които не
са є докладвали количеството ЕЕО, пуснато
от тях на пазара за предходната година, като
посочват и датата на прекратяване на договора
по чл. 18, ал. 3 с тези лица.
Чл. 50. Ежегодно до 31 март организациите
по оползотворяване и лицата, които пускат
на пазара ЕЕО и изпълнявт задълженията си
индивидуално, представят на изпълнителния
директор на ИАОС информация за предходната година за:
1. изпълнението на чл. 5 и съдържанието
на маркировката по чл. 7;
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2. изпълнението на целите по чл. 10, 11 и 15;
3. изпълнението на плана за увеличаване
на количеството разделно събрано, оползотворено, рециклирано и повторно използвано
ИУЕЕО;
4. събраното ИУЕЕО от домакинствата,
административните, социалните и обществените сгради, търговските и други обекти;
5. събраното ИУЕЕО, образувано извън
бита;
6. случаите на временно прекъсване на
събирането или намаляване количеството на
събраното ИУЕЕО и неговото последващо
оползотворяване, рециклиране и повторна
употреба;
7. компенсирането на негативните влияния върху пазарната цена на рециклираните
материали;
8. информирането и привличането на потребителите за участие в разделното събиране
на И У ЕЕО, проведените информационни
кампании и разработените информационни
материали, насочени към индустрията, домакинствата и учебните заведения, както и
изразходваните средства за тези дейности;
9. информирането на лицата, които извършват събиране, съхраняване, предварително
третиране и оползотворяване на ИУЕЕО,
относно различните компоненти и материали
на ЕЕО, както и относно местоположението
на опасните вещества и смеси в него с цел
улесняване на повторната употреба и правилното и екологосъобразно предварително
третиране, оползотворяване и обезвреждане
на И У ЕЕО, вк лючително поддръжката и
ремонта му;
10. улесняването на предварителното третиране, оползотворяването, повторната употреба и рециклирането на ИУЕЕО, както и
на компоненти и материали от него.
Чл. 51. Ежегодно до 31 март изпълнителният директор на ПУДООС предоставя на изпълнителния директор на ИАОС информация
за събраните средства от продуктови такси
през предходната календарна година от пуснатото на пазара ЕЕО и за предприетите мерки
през предходната година за организиране на
разделното събиране, количеството разделно
събрано, повторно използвано, рециклирано и
оползотворено ИУЕЕО в резултат на изпълнение на проекти, финансирани от ПУДООС.
Чл. 52. Ежегодно до 31 март председателят
на Комисията за защита на потребителите и
председателят на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор предоставят
на изпълнителния директор на ИАОС информация за предходната година за осъществения
контрол за съответствието на пусканото на
пазара ЕЕО с изискванията на чл. 6 – 8.
Чл. 53. (1) Директорът на Агенция „Митници“ предоставя на изпълнителния директор
на ИАОС информация относно внесеното и
изнесеното от страната ЕЕО.
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(2) Изпълнителният директор на Националната агенция за приходите предоставя на
изпълнителния директор на ИАОС информация относно пристигналото на територията на
страната от друга държава – членка на ЕС, и
изпратеното от територията на страната към
територията на друга държава – членка на
ЕС, ЕЕО.
(3) Председателят на НСИ представя на
изпълнителния директор на ИАОС информация относно пуснатото на пазара ЕЕО от
производителите в страната.
(4) Информацията по ал. 1 – 3 се предоставя
в съответствие с Комбинираната номенклатура
на стоките, приложена към Регламент (ЕИО)
№ 2658:87 на Съвета от 23 юли 1987 г. относно
тарифната и статистическа номенклатура и
Обща митническа тарифа (ОВ, L 256.7.9.1987 г.).
(5) Информацията по ал. 1 – 3 се предоставя
периодично при поискване от изпълнителния
директор на ИАОС на основание сключено
споразумение.
(6) Видът на информацията по ал. 1 – 3,
начинът и сроковете за предоставянето є се
уреждат със споразумението по ал. 5.
Чл. 54. (1) Ежегодно до 30 ноември въз
основа на събраните данни по чл. 48 – 52 изпълнителният директор на ИАОС изготвя и
представя на министъра на околната среда и
водите доклад за предходната година относно
прилагането разпоредбите на наредбата на
национално ниво.
(2) За изготвяне на доклада по ал. 1 изпълнителният директор на ИАОС може да
използва и данните от одиторските доклади,
изготвени по реда на глава осма.
(3) Изпълнителният директор на ИАОС
осигурява достъп на обществеността до доклада
по ал. 1 по подходящ начин.
Чл. 55. (1) Лицата, които пускат на пазара
ЕЕО, осигуряват на лицата, които извършват
събиране, съхраняване, предварително третиране и оползотворяване на ИУЕЕО, информация
относно различните компоненти и материали
на ЕЕО, както и местоположението на опасните вещества и смеси в него с цел улесняване на повторната употреба и правилното и
екологосъобразно предварително третиране,
оползотворяване и обезвреждане на ИУЕЕО,
включително поддръжката и ремонта му.
(2) Информацията по ал. 1 се предоставя
под формата на наръчници, инструкции, електронни носители или достъп в реално време.
(3) Информацията по ал. 1 се предоставя
в срок 3 месеца от пускането на съответното
ЕЕО на пазара на Република България.
Г л а в а

о с м а

РЕД ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЧЛ. 59 ЗУО
Чл. 56. (1) Организацията по оползотворяване на ИУЕЕО и лицата, които пускат на
пазара ЕЕО и изпълняват задълженията си
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индивидуално, до 15 април на текущата година
представят на министъра на околната среда и
водите доклад с фактически констатации за
предходната година и отчет по приложение
№ 8. Докладът се представя и при липса на
пуснати на пазара количества ЕЕО.
(2) Докладът с фактически констатации
по ал. 1 се изготвя от регистриран одитор по
смисъла на Закона за независимия финансов
одит след извършени договорени процедури
в съответствие с разпоредбите на Международните одиторски стандарти и действащото
законодателство.
(3) Отчетът по ал. 1 се заверява от регистрирания одитор по ал. 2 въз основа на доклада с
фактически констатации относно договорените
процедури за проверка на изпълнението на
задълженията и на целите по чл. 10, 11 и 15.
(4) За изготвянето на доклада по ал. 1
регистрираният одитор проверява най-малко
следните документи на лицата, които изпълняват задълженията си индивидуално:
1. п ърви чни т е счет оводни док у мен т и,
удостоверяващи количеството пуснато на
пазара ЕЕО, както и съответствието им с
вътрешнофирмената спецификация и месечната справка-декларация по наредбата по
чл. 59, ал. 1 ЗУО;
2. информацията по чл. 48, ал. 1;
3. първичните счетоводни документи, удостоверяващи количеството разделно събрано
ИУЕЕО и количеството ИУЕЕО, предадено
за предварително третиране на лица, притежаващи съответния документ по чл. 27, ал. 1;
4. първичните счетоводни документи или
декларацията по чл. 30, удостоверяващи добросъвестното предаване и придобиване на
ИУЕЕО за повторна употреба като цял уред;
5. първичните счетоводни документи, удостоверяващи вида и количествата на материалите, получени след предварително третиране
на ИУЕЕО и предадени за рециклиране или
оползотворяване на лица, притежаващи съответния документ по чл. 27, ал. 1;
6. първичните счетоводни документи или
декларацията по чл. 30, удостоверяващи добросъвестното предаване и придобиване на
части и компоненти от ИУЕЕО за повторна
употреба;
7. дневниците за продажбите и декларациите
по Закона за данък върху добавената стойност
(ЗДДС), и главната книга по Закона за счетоводството (ЗС) – за периода на проверката;
8. документи, удостоверяващи износа на
ИУЕЕО и/или компоненти, материали и вещества от него през предходната календарна
година и/или изпращането им от територията
на страната към територията на друга държава – членка на ЕС:
а) писмен договор за извършване на операция по окончателно оползотворяване, в т.ч.
рециклиране, с лице, което притежава разрешение по националното си законодателство
за извършване на съответната операция;
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б) подписани и подпечатани документи по
приложения IА и IБ или по приложение VII
на Регламент 1013/2006 за всеки конкретен
превоз;
в) писмено потвърждение за получаване
на отпадъците;
г) сертификат от съответното съоръжение,
че е завършена окончателната операция по
оползотворяване, в т.ч. рециклиране, в случай
че е наличен;
д) при износ на ИУЕЕО и/или компоненти, материали и вещества от него за трети
с т ра н и – коп ие на разрешен ие и л и д ру г
документ по националното законодателство
на съответната страна, съгласно който лицето – получател на отпадъците, има право да
извършва оползотворяване на отпадъци, в т.ч.
рециклиране, съответстващо на нормите за
опазване на околната среда и на човешкото
здраве, както и на чл. 16, т. 2;
9. счетоводните регистри по чл. 9, ал. 1,
т. 1 – 3 от ЗС, послужили за изготвяне на
оборотната ведомост, и данъчните декларации съгласно действащото данъчно законодателство;
10. договорите, сключени с дружествата,
които са извършили дейностите по събиране,
предварително третиране, оползотворяване,
рециклиране и/или обезвреждане на ИУЕЕО
и/или компоненти, материали и вещества от
него за изпълнение на целите по чл. 10, 11 и 15;
11. отчет за предходната календарна година за изпълнение на целите по чл. 10, 11
и 15, изготвен от лицата, които изпълняват
задълженията си индивидуално, по образец
съгласно приложение № 8;
12. отчет за предходната година за изпълнение на целите по наредбата по чл. 13, ал. 1
ЗУО за батерии и акумулатори и негодни за
употреба батерии и акумулатори, изготвен от
лицата, които изпълняват задълженията си
индивидуално, по образец съгласно приложение към същата наредба, в случай че лицата
пускат на пазара ЕЕО с вградени батерии и
акумулатори.
(5) Докладът по ал. 1, изготвен за лицето,
което изпълнява задълженията си индивидуално, съдържа:
1. информация и констатации най-малко за:
а) количеството пуснато на пазара ЕЕО
за предходната година по категории съгласно
приложение № 1 за употреба в бита и/или
извън бита;
б) констатации относно съответствието
между вътрешнофирмената спецификация и
месечните справки-декларации по наредбата
по чл. 59, ал. 1 ЗУО и издадените счетоводни
документи, отразяващи пуснатите на пазара
ЕЕО, както и съответствието им с подадената
информация по чл. 48, ал. 1;
в) размера на продуктовата такса за пред
ходната година, от която лицето, което изпълнява задълженията си индивидуално, се
освобождава при доказано изпълнение на
целите по чл. 10, 11 и 15;
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г) правилното определяне на продуктовата
такса за предходната година по категории ЕЕО
за лицето, което изпълнява задълженията си
индивидуално, и в случаите, когато таксата е
неправилно определена – разликата до правилния размер;
д) количествата ИУЕЕО, които са събрани,
рециклирани и оползотворени, в т.ч. констатации за сключените договори с лица, притежаващи документ по чл. 35 ЗУО, отчетните
документи за събраните, предварително третираните, оползотворените и рециклираните
компоненти, материали и вещества от ИУЕЕО
и съответствието им с издадените счетоводни
документи по силата на тези договори;
е) разходите на лицата, които изпълняват
задълженията си индивидуално, за предходната
година по чл. 10, 11 и 15, в т.ч. за:
аа) закупените съдове, техника и съоръжения за разделно събиране на ИУЕЕО и на
компоненти, материали и вещества от него;
бб) изпълнението на чл. 22, ал. 3 за разделно
събиране, повторна употреба, рециклиране и
оползотворяване на ИУЕЕО;
вв) проведените рек ламни и информационни кампании, насочени към учебните
заведения, домакинствата и индустрията, и
за издадените информационни материали и
други – по пера, както и съответствието им
с чл. 23, ал. 2;
гг) изпълнение на други мерки и дейности,
предвидени в програмата за управление на
дейностите по отпадъците по чл. 23;
дд) събиране, транспортиране, съхраняване,
предварително третиране, оползотворяване/
рециклиране и обезвреждане на ИУЕЕО и
на компоненти, материали и вещества от
него – поотделно;
ж) дневниците за продажбите и декларациите по ЗДДС, и главната книга по ЗС – за
периода на проверката, като се правят сравнени я меж д у фак тическ ите констатации,
установени по технологични норми и по счетоводни операции;
з) средствата, постъпили в лицата, които
изпълняват задълженията си индивидуално,
през предходната година от продажба на
ИУЕЕО и компоненти, материали и вещества
от него;
и) осигурените места за разделно събиране
по чл. 28;
к) количеството на ИУЕЕО и/или компоненти, материали и вещества от него през
предходната календарна година и/или изпращането им от територията на страната към
територията на друга държава – членка на ЕС,
както и на документи, удостоверяващи това:
аа) писмен договор за извършване на
операция по окончателно оползотворяване,
в т.ч. рециклиране, с лице, което притежава
разрешение по националното си законодателство за извършване на съответната операция;
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бб) подписани и подпечатани документи
по приложения IА и IБ или по приложение
VII на Регламент 1013/2006 за всеки конкретен превоз;
вв) писмено потвърждение за получаване
на отпадъците;
гг) сертификат от съответното съоръжение,
че е завършена окончателната операция по
оползотворяване, в т.ч. рециклиране, в случай
че е наличен;
дд) при износ на ИУЕЕО и/или компоненти, материали и вещества от него за трети страни – копие на разрешение или друг
документ по националното законодателство
на съответната страна, съгласно който лицето – получател на отпадъците, има право да
извършва оползотворяване на отпадъци, в т.ч.
рециклиране, съответстващо на нормите за
опазване на околната среда и на човешкото
здраве, както и на чл. 16, т. 2;
л) наличието на действащи договори с общини за изграждане на системи за събиране
на ИУЕЕО и брой обхванато население, в т.ч.
броя на разположените съдове за събиране на
ИУЕЕО в съответствие с изискванията за обхванато население съгласно чл. 28, честота на
обслужване на съдовете; списък на площадките
и съоръженията (собствени, наети, ползвани
на друго основание), на които се извършват
дейностите по предварително съхраняване;
м) количеството разделно събрани ИУЕЕО,
в т.ч. от домакинствата, търговските, индустриалните, обществените и административните
обекти и др.;
н) подробна информация за проведените
информационни кампании и разработените
информационни материали;
о) осигурените места за разделно събиране
на ИУЕЕО по чл. 28;
п) изпълнението на целите по чл. 10, 11 и 15;
р) констатации за съответствие/несъответствие между количествата събрани и третирани
ИУЕЕО, посочени в отчета за изпълнението на
целите по чл. 10, 11 и 15 за предходната година, изготвен по образец съгласно приложение
№ 8, и отчетените в счетоводните регистри и
потвърдени с направените констатации.
(6) За изготвянето на доклада по ал. 1
регистрираният одитор проверява най-малко следните документи на организацията по
оползотворяване:
1. п ърви чни т е счет овод н и док у мен т и,
удостоверяващи количеството пуснато на
пазара ЕЕО от членовете на организацията
по оползотворяване, за което е платено възнаграждение към нея, както и съответствието
им с вътрешнофирмената спецификация и месечната справка-декларация по договорите им;
2. информацията по чл. 48, ал. 1;
3. първичните счетоводни документи, удостоверяващи количеството разделно събрано
ИУЕЕО и количеството ИУЕЕО, предадено
за предварително третиране на лица, притежаващи съответния документ по чл. 27, ал. 1;
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4. първичните счетоводни документи или
декларацията по чл. 30, удостоверяващи добросъвестното предаване и придобиване на
ИУЕЕО за повторна употреба като цял уред;
5. първичните счетоводни документи, удостоверяващи вида и количествата на материалите, получени след предварително третиране
на ИУЕЕО и предадени за рециклиране или
оползотворяване на лица, притежаващи съответния документ по чл. 27, ал. 1;
6. първичните счетоводни документи или
декларацията по чл. 30, удостоверяващи добросъвестното предаване и придобиване за
повторна употреба на части и компоненти
от ИУЕЕО;
7. дневниците за продажбите и декларациите
по ЗДДС, и главната книга по ЗС – за периода на проверката, като се правят сравнения
между фактическите констатации, установени по технологични норми и по счетоводни
операции;
8. документи, удостоверяващи износа на
ИУЕЕО и/или компоненти, материали и вещества от него през предходната календарна
година и/или изпращането им от територията на страната към територията на друга
държава – членка на ЕС:
а) писмен договор за извършване на операция по окончателно оползотворяване, в т.ч.
рециклиране, с лице, което притежава разрешение по националното си законодателство
за извършване на съответната операция;
б) подписани и подпечатани документи по
приложения IА и IБ или по приложение VII
на Регламент 1013/2006 за всеки конкретен
превоз;
в) писмено потвърждение за получаване
на отпадъците;
г) сертификат от съответното съоръжение,
че е завършена окончателната операция по
оползотворяване, в т.ч. рециклиране, в случай
че е наличен;
д) при износ на ИУЕЕО и/или компоненти, материали и вещества от него за трети
с т ра н и – коп ие на разрешен ие и л и д ру г
документ по националното законодателство
на съответната страна, съгласно който лицето – получател на отпадъците, има право да
извършва оползотворяване на отпадъци, в т.ч.
рециклиране, съответстващо на нормите за
опазване на околната среда и на човешкото
здраве, както и на чл. 16, т. 2;
9. счетоводните регистри по чл. 9, ал. 1,
т. 1, 2 и 3 от Закона за счетоводството, послужили за изготвяне на оборотната ведомост, и
данъчните декларации съгласно действащото
данъчно законодателство;
10. договорите, сключени между организацията по оползотворяване и нейните членове,
както и договорите с дружествата, които са
извършили дейностите по събиране, предварително третиране, оползотворяване, рецикли-
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ране и/или обезвреждане на ИУЕЕО и/или
компоненти, материали и вещества от него
за изпълнение на целите по чл. 10, 11 и 15;
11. отчета за изпълнението на целите за
предходната календарна година по чл. 10, 11 и
15, изготвен от организацията по оползотворяване по образец съгласно приложение № 8.
(7) Докладът по ал. 1, изготвен за организацията по оползотворяване, съдържа:
1. информация и констатации най-малко за:
а) лицата, участващи в организацията по
оползотворяване през съответната година, с
данни за всяко лице, включващи седалище и
адрес на управление, ЕИК, регистрационен
номер съгласно регистъра по чл. 45, ал. 1,
т. 3 ЗУО, период на действие на сключения
договор по чл. 18, ал. 3 за съответната година, за които са изпълнени задълженията по
чл. 10, 11 и 15;
б) лицата, участващи в организацията по
оползотворяване през съответната година,
които не са є заплащали уговореното възнаграждение и/или не са є предоставяли
информация и за които не са изпълнени
задълженията по чл. 10, 11 и 15 с данни за
всяко лице, включващи седалище и адрес
на управление, ЕИК, регистрационен номер
съгласно регистъра по чл. 45, ал. 1, т. 3 ЗУО,
период на действие на сключения договор по
чл. 18, ал. 3 за съответната година, както и
датата на прекратяване на договора с тези лица;
в) лицата, участващи в организацията по
оползотворяване, прекратили договорите си
през отчетната година, с данни за всяко лице,
включващи седалище и адрес на управление, ЕИК, регистрационен номер съгласно
регистъра по чл. 45, ал. 1, т. 3 ЗУО, период
на действие на сключения договор по чл. 18,
ал. 3 за съответната година, както и дали са
изпълнени или не са изпълнени задълженията
по чл. 10, 11 и 15 за тях;
г) лицата, участващи в организацията по
оползотворяване, които са подали нулеви
декларации за пуснатите на пазара ЕЕО през
отчетната година, с данни за всяко лице,
включващи седалище и адрес на управление,
ЕИК, регистрационен номер от регистъра по
чл. 45, ал. 1, т. 3 ЗУО, период на действие на
сключения договор по чл. 18, ал. 3 за съответната година;
д) количеството пуснато на пазара ЕЕО по
категории, за употреба в бита или извън бита
за предходната година от всяко лице, участващо в организацията по оползотворяване, и
периода на действие на сключения договор,
за който период са изпълнени задълженията
по чл. 10, 11 и 15, както и съответствието му
с подадената информация по чл. 48, ал. 1;
е) размера на продуктовата такса по наредбата по чл. 59, ал. 1 ЗУО за предходната година,
от която организацията по оползотворяване
се освобождава при доказано изпълнение на
целите по чл. 10, 11 и 15;
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ж) размера на продуктова такса по наредбата по чл. 59, ал. 1 ЗУО за предходната
година за всяко лице, което пуска на пазара
ЕЕО, участващо в организацията по оползотворяване, по категории;
з) правилното определяне на продуктовата такса по наредбата по чл. 59, ал. 1 ЗУО
за всяко лице, което пуска на пазара ЕЕО,
участващо в организацията по оползотворяване, по категории за предходната година
и в случаите, когато таксата е неправилно
определена – разликата до правилния размер;
и) средствата, постъпили в организацията по оползотворяване през предходната
година от:
аа) размера на възнагражденията по чл. 20,
постъпили в организацията по оползотворяване през предходната година от лицата, които
пускат на пазара ЕЕО, участващи в нея, по
категории;
бб) средствата, постъпили в организацията
по оползотворяване през предходната година
от продажба на ИУЕЕО и на компоненти,
материали и вещества от него;
к) разходите на организацията по оползотворяване за предходната година за изпълнение
на задълженията по чл. 10, 11 и 15, в т.ч. за:
аа) закупуване на съдове, техника и съоръжения за разделно събиране на ИУЕЕО и на
компоненти, материали и вещества от него;
бб) изпълнение на договорите по чл. 21;
вв) провеждане на информационни кампании и разработване на информационни
материали, насочени към индустрията, домакинствата и учебните заведения, както и
съответствието им с чл. 19, ал. 2;
гг) изпълнение на други мерки и дейности,
предвидени в програмата за управление на
дейностите по отпадъците по чл. 19;
л) осигурените места за разделно събиране
на ИУЕЕО по чл. 28;
м) разпределението в целеви (резервни,
инвестиционни и образователни) фондове
за дейността или инвестирането на положителния финансов резултат от предходната на
проверявания период година;
н) информация за дружествата, които са
извършили дейностите по събиране, предварително третиране, оползотворяване, рециклиране и/или обезвреждане на ИУЕЕО и/или
компоненти, материали и вещества от него;
о) количествата ИУЕЕО, които са събрани, рециклирани и оползотворени, в т.ч. за
сключените договори с лица, притежаващи
документ по чл. 35 ЗУО, отчетните документи
за събраните, разглобените, оползотворените
и рециклираните компоненти, материали и
вещества от ИУЕЕО и съответствието им с
издадените счетоводни документи по силата
на тези договори;
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п) количеството на ИУЕЕО и/или на компоненти, материали и вещества от него през
предходната календарна година и/или изпращането им от територията на страната към
територията на друга държава – членка на ЕС,
както и на документи, удостоверяващи това:
аа) писмен договор за извършване на
операция по окончателно оползотворяване,
в т.ч. рециклиране, с лице, което притежава
разрешение по националното си законодателство за извършване на съответната операция;
бб) подписани и подпечатани документи
по приложения IА и IБ или по приложение
VII на Регламент 1013/2006 за всеки конкретен превоз;
вв) писмено потвърждение за получаване
на отпадъците;
гг) сертификат от съответното съоръжение,
че е завършена окончателната операция по
оползотворяване, в т.ч. рециклиране, в случай
че е наличен;
дд) при износ на ИУЕЕО и/или компоненти, материали и вещества от него за трети страни – копие на разрешение или друг
документ по националното законодателство
на съответната страна, съгласно който лицето – получател на отпадъците, има право да
извършва оползотворяване на отпадъци, в т.ч.
рециклиране, съответстващо на нормите за
опазване на околната среда и на човешкото
здраве, както и на чл. 16, т. 2;
р) наличието на действащи договори с общини за изграждане на системи за събиране
на ИУЕЕО и брой обхванато население, в т.ч.
броя на разположените съдове за събиране на
ИУЕЕО в съответствие с изискванията за обхванато население съгласно чл. 29; честота на
обслужване на съдовете; списък на площадките
и съоръженията (собствени, наети, ползвани
на друго основание), на които се извършват
дейностите по предварително съхраняване;
с) количеството разделно събрани ИУЕЕО
от организацията, в т.ч. от домакинствата,
търговските, индустриалните, обществените
и административните обекти;
т) подробна информация за проведените
информационни кампании и разработените
информационни материали;
у) констатации за съответствие/несъответствие между количествата събрани и третирани
ИУЕЕО, посoчени в отчета за изпълнението
на целите по приложение № 8 за предходната
година, изготвен от организацията по оползотворяване, с тези, отчетени в счетоводните
регистри и потвърдени с направените констатации.
(8) В доклада с фактически констатации
задължително се посочва и размерът на дължимата продуктова такса по категории ЕЕО,
която следва да се заплати по сметката на
ПУДООС, в случай че съответните цели по
чл. 10, 11 и 15 не бъдат признати от министъра на околната среда и водите за изпълнени.
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(9) Докладът и отчетът по ал. 1, както и
всички приложения се представят на хартиен
и електронен носител.
(10) Едновременно с доклада по ал. 1 се
представят:
1. от лицата, които изпълняват задълженията си индивидуално – копия от документите
по ал. 4, т. 8, 11 и 12;
2. от организацията по оползотворяване
на ИУЕЕО – копия от документите по ал. 6,
т. 8 и 11.
(11) По преценка министърът на околната
среда и водите може да поиска предоставяне
на копия от други документи по ал. 4 и 6,
както и допълнително уточняваща информация.
(12) За изготвянето на доклада по ал. 1
регистрираният одитор използва и информацията по наредбата по чл. 48, ал. 1 ЗУО
относно количеството ИУЕЕО, събрано през
предходната година в страната, и информацията по чл. 48, ал. 1 относно количеството
пуснато на пазара в Република България
ЕЕО през предходната година.
(13) Информацията по ал. 12 се осигурява от организацията по оползотворяване
на ИУЕЕО или от лицата, които пускат на
пазара ЕЕО и изпълняват задълженията си
индивидуално.
Чл. 57. (1) На основание чл. 18, ал. 9 ЗУО
ежегодно до 15 април министърът на околната среда и водите назначава със заповед
комисия, която да анализира отчетите и документите по чл. 56, ал. 1 и констатациите в
докладите по чл. 56, ал. 2, както и по чл. 18,
ал. 2 и 3 ЗУО. При необходимост комисията
съвместно с Региона лната инспек ци я по
околната среда и водите (РИОСВ) извършва проверка на място на организациите по
оползотворяване, на лицата, членуващи в
организации, и/или на лицата, които пускат
на пазара ЕЕО и изпълняват задълженията
си индивидуално, и/или на лицата, извършващи дейности по събиране, предварително
третиране, оползотворяване и/или рециклиране и сключили договори с организации по
оползотворяване, и/или с лица, които пускат
на пазара ЕЕО и изпълняват задълженията
си индивидуално.
(2) В срок до 10 дни от приключване на
дейността си комисията по ал. 1 изготвя
доклад до министъра на околната среда и
водите, който съдържа:
1. фактически констатации от проверката;
2. ясно изразено мнение и заключение за
изпълнение на целите по чл. 10, 11 и 15 за
всяка от организациите по оползотворяване
и за всяко лице, което изпълнява задълженията си индивидуално;
3. предложение за налагане на санкции и/
или отнемане на разрешенията на организациите по оползотворяване и на лицата, които
изпълняват задълженията си индивидуално,
по реда на глава пета, раздел III от ЗУО;
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4. предложение за налагане на санкции на
лицата, които пускат на пазара електрическо
и електронно оборудване, както и на лицата
по чл. 18, ал. 3, т. 4 ЗУО в случай на установени нарушения на ЗУО и на наредбата;
5. предложение за усвояване на банковата
гаранция по чл. 82, ал. 3 ЗУО.
Чл. 58. (1) Министърът на околната среда и водите до 31 май на текущата година
определя със заповед лицата, които пускат
на пазара ЕЕО и изпълняват задълженията
си индивидуално, организациите по оползотворяване и лицата, членуващи в организациите по оползотворяване, които заплащат
продуктова такса по чл. 59, ал. 1, т. 2 – 5
ЗУО, както и нейния размер.
(2) При непредставяне след писмена покана с определен 7-дневен срок на заверен
отчет по чл. 56, ал. 1 и/или на доклад с
фактически констатации, отговарящ на изискванията на чл. 56, ал. 5 или 7, целите по
чл. 10, 11 и 15 се считат за неизпълнени, а
лицата, които изпълняват задълженията си
индивидуално, съответно организациите по
оползотворяване, се включват в заповедта
по ал. 1 за заплащане на продуктова такса.
(3) Министърът на околната среда и водите
до 31 май на текущата година определя със
заповед лицата, които пускат на пазара ЕЕО
и изпълняват задълженията си индивидуално,
и организациите по оползотворяване, които
са изпълнили съответните цели по чл. 10,
11 и 15 и не заплащат продуктова такса.
(4) Средствата от продуктова такса за
ЕЕО, набрани по реда на чл. 59 ЗУО, се
разходват от ПУДООС за разделно събиране,
транспортиране, съхраняване, предварително
третиране, повторна употреба, рециклиране,
оползотворяване и обезвреждане на ИУЕЕО,
както и за информационни кампании, контролни дейности и др., свързани с дейности
по управление на ЕЕО и ИУЕЕО, в съответствие с Правилника за устройството и
дейността на Предприятието за управление
на дейностите по опазване на околната среда,
приет с Постановление № 81 на Министерския съвет от 2012 г. (ДВ, бр. 33 от 2012 г.).
Г л а в а

д е в е т а

РЕД ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ И УСВОЯВАНЕ НА БАНКОВА ГАРАНЦИЯ
Чл. 59. (1) Банковата гаранция по чл. 82,
ал. 1, т. 1 и 4 ЗУО се предоставя за гарантиране постигането на целите по чл. 10, 11
и 15, създаването на системата за разделно
събиране, рециклиране и оползотворяване
на ИУЕЕО и за обхващане на населението
в нея в съответствие с изиск вани ята на
наредбата.
(2) Банковата гаранция по ал. 1 се предоставя за едногодишен период, който започва
да тече от датата на издаването є.
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(3) Банковата гаранция по ал. 1 се връща
на заявителя заедно с решението по чл. 87,
ал. 2 ЗУО за отказ за издаване на разрешение по чл. 81, ал. 1 ЗУО или с решението
по чл. 88, ал. 2, т. 3 ЗУО за прекратяване
на действието на разрешението.
Чл. 60. (1) Най-малко един месец преди
изтичане срока на действие на банковата
гаранция по чл. 59 организациите по оползотворяване и лицата, които изпълн яват
задълженията си индивидуално, предоставят
на министъра на околната среда и водите
подновена банкова гаранция.
(2) Срокът на действие на подновената
банкова гаранция по ал. 1 започва да тече
от датата на изтичане срока на предходната
банкова гаранция.
(3) Задължението за предоставяне на подновена банкова гаранция в срока по ал. 1
се включва като условие в разрешението по
чл. 81, ал. 1 ЗУО.
Чл. 61. (1) Банковата гаранция по чл. 59
се издава в полза на министъра на околната
среда и водите и трябва да отговаря наймалко на следните изисквания:
1. да осиг у рява безусловно плащане в
полза на министъра на околната среда и
водите, при първо поискване, без възможност за възразяване или уговаряне на други
формални условия на плащане;
2. да е неотменяема;
3. единствено условие за предявяването є
да е постъпването при гаранта на писмено
искане от министъра на околната среда и
водите, съдържащо мотивирано твърдение
за наличие на някои от случаите по чл. 82,
ал. 3, т. 1 – 3 ЗУО;
4. да е налице пълно съвпадение между
задълженията по чл. 59, ал. 1 и задълженията, посочени в гаранцията, като гаранцията
покрива всичк и видове неизпълнение на
тези задължения, и
5. да е посочена ясно датата, до която е
валидна гаранцията.
(2) Банковата гаранция се представя в
оригинал.
Чл. 62. (1) За усвояване на банковата
гаранция министърът на околната среда и
водите подава писмено искане към банката
гарант, съдържащо мотивирано твърдение
за наличие на някои от случаите по чл. 82,
ал. 3, т. 1 – 3 ЗУО за организацията по оползотворяване или за лицето, което изпълнява
задълженията си индивидуално.
(2) Банковата гаранция се усвоява до размера на дължимите такси по чл. 82, ал. 3,
т. 2 и 3 ЗУО.
Чл. 63. (1) Банката гарант превежда сумата по банковата гаранция по сметка на
Министерството на околната среда и водите
при първо писмено поискване независимо от
възраженията на организациите по оползотворяване на ИУЕЕО и/или на лицата, които
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изпълняват задълженията си индивидуално,
и без уговаряне на други формални условия
на плащане.
(2) В случаите по чл. 82, ал. 3, т. 2 и 3
ЗУО в едномесечен срок след усвояването на
банковата гаранция организацията по оползотворяване или лицето, което изпълнява
задълженията си индивидуално, представят
подновена до пълния размер банкова гаранция съгласно чл. 82, ал. 1, т. 1 или 4 ЗУО
по реда на чл. 59.
Г л а в а

д е с е т а

КОНТРОЛ
Чл. 64. Директорът на РИОС или оправомощено от него длъжностно лице контролира:
1. правилното начисляване и своевременното заплащане на продуктовата такса от
лицата по чл. 59, ал. 1 ЗУО;
2. изпълнението на задълженията по наредбата на лицата, извършващи дейности по
събиране, транспортиране и/или третиране
на ИУЕЕО, сключили договор с организация по оползотворяване или с лица, които
изпълняват задълженията си индивидуално;
3. изпълнението на задължението за регистриране на лицата, които пускат на пазара
ЕЕО, съгласно изискванията на глава шеста;
4. п редос та вя не т о на и нф орма ц и я о т
задължените лица съгласно изискванията
на чл. 48;
5. кметовете на общини:
а) във връзка с изпълнението на задълженията им по наредбата;
б) във връзка с изпълнението на договорите по чл. 25, ал. 1, т. 2, в т.ч. за количеството
разделно събрано ИУЕЕО в общината.
Чл. 65. Кметът на общината контролира
изпълнението на задълженията във връзка
със сключените договори по чл. 25, ал. 1, т. 2.
Чл. 66. Председателят на Комисията за
защита на потребителите и председателят
на Държавната агенция за метрологичен и
технически надзор или оправомощени от
тях длъжностни лица осъществяват контрол
за съответствието на пусканото на пазара
ЕЕО с изискванията на чл. 6 – 8.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. По смисъла на наредбата:
1. „Вносител на елек т рическо и елект р он но о б о ру д в а не“ е в ся ко фи зи че с ко
и ли юри дическо лице, което внася ЕЕО
на митническата територия на Република
Българи я като част от своята т ърговска
или професионална дейност, включително
чрез средства за продажба от разстояние и
в съответствие с чл. 48, ал. 1 от Закона за
защита на потребителите, с цел продуктите
да бъдат разпространени на територи ята
на страната и/или използвани като част от
търговска, производствена или професионална дейност.
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2. „Газоразрядни лампи“ са луминесцентни лампи, живачни лампи, металхалогенни
лампи, натриеви лампи, ксенонови лампи и
други светлоизточници, при които светлината се създава в резултат на електрически
разряд и газ, пари на метал или в смес от
газ и пари.
3. „Големи стационарни единици промишлено оборудване“ са машини или системи,
попадащи в категория 6 по приложение № 1,
които се състоят от оборудване, завършени
продукти и/или компоненти, всеки от които
е предназначен за употреба само в промишлени условия, инсталиран е неподвижно на
точно определено м ясто в ин д уст риа лна
сграда или помещение за изпълнение на
специфични функции.
4. „Депозитна система“ е система, при
която к у п у вачът на ЕЕО при пок у пката
му заплаща на продавача определена сума,
която му се възстановява при връщане на
ИУЕЕО или при която продавачът прави
отст ъпка в цената на ЕЕО, в сл у чай че
купувачът връща ИУЕЕО от същия вид и
изпълняващо същите функции.
5. „Дист рибу тор“ е всяко лице, което
доставя ЕЕО с търговска цел независимо
от начина на продажба, включително чрез
средства за прода жба от разстояние и в
съответствие с чл. 48, ал. 1 от Закона за
защита на пот ребителите за договорите,
сключвани от разстояние, на лице, което
ще го използва.
6. „Електрическо и електронно оборудване“ са уреди, които зависят от електрически
ток или електромагнитно поле, за да работят правилно, както и уреди за генериране,
трансфер и измерване на такъв ток и полета,
попадащи в категориите, определени в приложение № 1, и предназначени за работа с
напрежение, непревишаващо 1000 волта за
променлив ток и 1500 волта за постоянен ток.
7. „Електрическо и електронно оборудване, предназначено за употреба извън бита“
е електрическо и електронно оборудване,
предназначено за извършване на търговска
или професионална дейност.
8. „Изл язло от у потреба електрическо
и електронно оборудване“ е електрическо
и електронно оборудване, което е отпадък
по смисъла на § 1, т. 17 от допълнителните
разпоредби на ЗУО, вк лючително всички
компоненти, части и консумативи, които са
част от ЕЕО в момента, в който притежателят му се освобождава от него.
9. „Изл язло от у пот реба елект рическо
и елек т рон но обору д ва не извън би та“ е
ИУЕЕО, образувано в резултат от търговската или професионалната дейност на физическите или юридическите лица.
10. „Излязло от употреба електрическо и
електронно оборудване от бита“ е излязло
о т у по т реба елек т ри ческо и елек т рон но
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оборудване, образувано в резултат на жизнената дейност на хората по домовете. Към
него се приравнява и излязлото от употреба
електрическо и електронно оборудване от
административни, социални и обществени
сгради, от търговски и индустриални обекти
или други източници, което по своя вид и
количество е подобно на излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване,
образувано в резултат от жизнената дейност
на хората по домовете.
11. „Интереси на Република България,
свързани с националната сигурност“ са определените в § 1, т. 14 от допълнителните
разпоредби на Закона за защита на класифицираната информация.
12. „Краен потребител на електрическо
и електронно оборудване“ е физическо или
юридическо лице, което придобива електронно и електрическо оборудване за свои
нуж ди, а не за продажба.
13. „Лице, което въвеж да електрическо
и електронно оборудване от друга държава – членка на ЕС“ е всяко физическо или
юридическо лице, което въвеж да ЕЕО на
митническата територия на Република България като част от своята търговска или
професионална дейност с цел продуктите
да бъдат разпространени на територи ята
на страната и/или използвани като част от
търговска, производствена или професионална дейност.
14. „Лице, което пуска на пазара ЕЕО“ е
всяко физическо или юридическо лице по
смисъла на т. 1, 14 и 25.
15. „Непредставяне на одиторски доклад“
е непредставянето на док лада по чл. 56,
ал. 1 или представянето му след 15 април
на съответната година.
16. „На й-до бри на л и ч н и т ех н и к и“ с а
техниките по смисъла на § 1, т. 42 от допълнителните разпоредби на ЗООС.
17. „Нулева декларация“ е декларацията,
която се попълва и подава при липса на пуснато на пазара ЕЕО през предходния месец
по реда на наредбата по чл. 59, ал. 1 ЗУО.
18. „Обезвреждане“ е всяка от операции
те съгласно § 1, т. 11 от допълнителните
разпоредби на ЗУО.
19. „Опасно вещество или смес“ до 31
май 2015 г. е всяка смес, която се счита за
опасна съгласно Наредбата за реда и начина
за класифициране, етикетиране и опаковане
на химични вещества и смеси, приета с Постановление № 182 на Министерския съвет
от 2010 г. (ДВ, бр. 68 от 2010 г.), или всяко
вещество, което отговаря на критериите на
някой от следните класове или категории
на опасност, установени в Приложение I на
Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския
парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г.
относно к ласифицирането, етикетирането
и опаковането на вещества и смеси (OB, L
353, 31 декември 2008 г.):
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а) к ласове на опасност 2.1 – 2.4, 2.6 и
2.7, 2.8 типове A и В, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13
категории 1 и 2, 2.14 категории 1 и 2, 2.15,
типове A – F;
б) класове на опасност 3.1 – 3.6, 3.7 вредни
ефекти върху половата функция и оплодителната способност или върху развитието, 3.8
ефекти, различни от наркотичните ефекти,
3.9 и 3.10;
в) клас на опасност 4.1;
г) клас на опасност 5.1.
20. „Опасно вещество или смес“ от 1 юни
2015 г. е всяко вещество или смес, които
отговарят на критериите на някой от следните класове или категории на опасност,
установени в Приложение I на Регламент
(ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент
и на Съвета от 16 декември 2008 г. относно
класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси:
а) к ласове на опасност 2.1 – 2.4, 2.6 и
2.7, 2.8 типове A и В, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13
категории 1 и 2, 2.14 категории 1 и 2, 2.15
типове A – F;
б) класове на опасност 3.1 – 3.6, 3.7 вредни
ефекти върху половата функция и оплодителната способност или върху развитието, 3.8
ефекти, различни от наркотичните ефекти,
3.9 и 3.10;
в) клас на опасност 4.1;
г) клас на опасност 5.1.
21. „Оползотворяване“ е всяка от операциите съгласно § 1, т. 13 от допълнителните
разпоредби на ЗУО.
22. „Организация по оползотворяване на
излязло от употреба електрическо и електронно оборудване“ е юридическо лице, регистрирано по Търговския закон или съгласно
националното му законодателство, което не
разпределя печалба и което управлява и/
или самостоятелно извършва дейностите
по разделно събиране, рециклиране и оползотворяване на излязло от употреба ЕЕО.
23. „Повторна употреба на излязло от
употреба електрическо и електронно оборудване“ е всяка операция, при която излязлото
от употреба ЕЕО или негови компоненти се
използват повторно за същата цел, за която
са били предназначени, включително продължаване употребата на уредите или техните
компоненти, които са върнати в местата за
събиране, на площадките за съхраняване, в
съоръженията за оползотворяване, на производителите и на дистрибуторите.
24. „Предварително третиране на изляз
ло от употреба електрическо и електронно
оборудване“ е всяка дейност за отделяне на
опасните вещества, разглобяване, шредиране
и друга подготовка за оползотворяване и/или
обезвреждане, извършвана след предаването
на ИУЕЕО в съответното съоръжение или
инсталация, и се класифицира като дейност
по оползотворяване с код R12 съгласно приложение № 2 на ЗУО.
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25. „Предотвратяване“ е предприемане
на мерк и за намал яване количеството и
вредното въздействие върху околната среда
от излязлото от употреба ЕЕО, както и от
материалите и веществата, които се съдържат в него.
26. „Производи т ел на елек т ри ческо и
електронно оборудване“ е физическо или
юридическо лице, което независимо от начина на продажба, включително чрез средства
за продажба от разстояние в съответствие
с чл. 48, ал. 1 от Закона за защита на потребителите, за договорите, сключвани от
разстояние, произвеж да и пуска на пазара
електрическо и електронно оборудване или
се представя за производител, като поставя
върху стоката, опаковката є или върху техническата или търговската документация за нея
своето име или фирма, свой производствен
или друг отличителен знак. За производители се считат и лицата, които препродават
под собствена марка оборудване от други
производители. Лицата, които препродават
ЕЕО, не се считат за „производители“, когато марката на производителя е поставена
върху оборудването. Лице, което осигурява
изключително само финансиране съгласно
споразумение за финансиране, не се счита за
„производител“, освен ако действа като производител по смисъла на това определение.
27. „Пускане на пазара на електрическо и
електронно оборудване“ е първото предоставяне на ЕЕО на разположение на друго лице,
безплатно или срещу заплащане, с цел то да
бъде разпространено и/или използвано на
територията на Република България, както
и внасянето и въвеждането на територията
на Република България на ЕЕО от дадено
лице за негова собствена търговска, производствена или професионална дейност.
28. „Рециклиране на излязло от употреба
електрическо и електронно оборудване“ е
дейност, при която чрез производствен процес се възстановяват суровинните свойства
на отпадъчните материали, така че да се
използват по тяхното първоначално предназначение или за друга цел, с изключение
на енерг и й но т о оползо т воря ва не, ко е т о
означава използването на горими отпадъци
за генериране на енерги я чрез директно
изгаряне със или без други отпадъци, но с
оползотворяване на топлината.
29. „Финансово споразумение“ е всеки
договор или споразумение за заем, лизинг,
наем или продажба с отсрочено плащане
относно всяко оборудване, независимо дали
условията на този договор или споразумение
или на всек и допълнителен договор или
споразумение предвиждат, че прехвърлянето
на собствеността на това оборудване ще се
състои или може да се състои.
§ 2. Наредбата въвежда изискванията на
Директива 2002/96/ЕС относно отпадъците
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от електрическо и електронно оборудване
(ОВ, L 37/13.02.2002 г.), изменена с Директива 2003/108/ЕС за изменение на Директива
2002/96/ЕС относно отпадъците от електрическо и електронно оборудване (ОВ, L
345/31.12.2003 г.) и на Директива 2008/112/
ЕО на Европейския парламент и на Съвета
за изменение на дирек т иви 76/768/ЕИО,
88/378/ЕИО, 1999/13/ЕО на Съвета и директиви 2000/53/ЕО, 2002/96/ЕО и 2004/42/
ЕО на Европейския парламент и на Съвета
с оглед адаптирането им към Регламент
(ЕО) № 1272/2008 относно класифицирането,
етикетирането и опаковането на вещества и
смеси (ОВ, L 345/23.12.2008 г.).
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ
§ 3. Наредбата се приема на основание
чл. 13, ал. 1 от Закона за управление на
отпадъците.
§ 4. Информацията по чл. 45 и чл. 46,
ал. 1 и 2 се предоставя на хартиен и електронен носител до изграждането на система
за представянето є по електронен път.
§ 5. Информацията по чл. 48, ал. 1 и 9 се
предоставя във вид на електронна таблица,
изготвена от И АОС, до изграж дането на
информационната система по чл. 48, ал. 3.
§ 6. (1) Забранява се пускането на пазара
на ЕЕО, попадащо в категории 1, 2, 3, 4, 5,
5а, 6, 7 и 10 съгласно приложение № 1, както
и електрически лампи с нажежаема жичка
и осветителни тела в домакинствата, съдържащо олово, живак, кадмий, шествалентен
хром, полибромирани бифенили (ПББ) и
полибромирани дифенилетери (ПБДЕ), до
приемане на наредбата по чл. 21д на Закона
за защита от вредното въздействие на химични вещества и смеси.
(2) Забраната по ал. 1 не се отнася за
резервните части, използвани за ремонтиране на ЕЕО, пуснато на пазара преди 1 юли
2006 г., както и за повторно използване на
ЕЕО, пуснато на пазара преди 1 юли 2006 г.
§ 7. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Приложение № 1
към чл. 3, ал. 1, т. 1
Категории електрическо и електронно оборудване
1. Големи домакински уреди
2. Малки домакински уреди
3. Информационно и телекомуникационно
оборудване
4. Потребителски уреди
5. Осветителни тела
5а. Газоразрядни лампи
6. Електрически и електронни инструменти
(с изключение на големи стационарни единици
промишлено оборудване)
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7. Е лек т ри ческ и и елек т рон н и и г рач к и,
артикули за забавление или за спорт
8. Медицински устройства (с изк лючение
на всички имплантирани и контаминирани с
биологични агенти елементи)
9. Уреди за мониторинг и контрол
10. А втомати

Приложение № 2
към чл. 3, ал. 2
Примерен (неизчерпателен) списък на видовете
уреди, определени в отделните категории електрическо и електронно оборудване, съгласно
приложение № 1 към чл. 3, ал. 1, т. 1
1. Големи домакински у реди:
1.1. Големи охладителни у реди
1.2. Хладилници
1.3. Замразители
1.4. Други големи у реди, използвани за охлаж дане, консервиране и съхраняване на храна
1.5. Перални машини
1.6. Сушилни машини за дрехи
1.7. Миялни машини
1.8. Готварски печки
1.9. Електрически фу рни
1.10. Електрически котлони
1.11. Микровълнови печки
1.12. Дру ги големи у реди, използвани за
готвене и обработка на храна
1.13. Електрически нагревателни и отоплителни у реди
1.14. Електрически радиатори
1.15. Други големи у реди за отопление на
стаи, легла, мебели за сядане
1.16. Електрически вентилатори
1.17. К лиматични инсталации
1.18. Други вентилационни у реди, у реди за
отвеж дане на газове и к лиматични у реди
2. Малки домакински у реди:
2.1. Прахосмукачки
2.2. Уреди за почистване на килими
2.3. Други у реди за почистване
2.4. Уреди, използвани за шиене, плетене,
тъкане и друга обработка на тъкани
2.5. Ютии и други уреди за гладене, гладачни
преси и друга грижа за дрехите
2.6. Тостери
2.7. Фритюрници
2.8. Мелнички, кафе машини и у реди за
отваряне или затваряне на ку тии или опаковки
2.9. Електрически ножове
2.10. Уреди за подст ригване, изсу шаване
на коса, измиване на зъби, бръснене, масаж и
други уреди за грижа за тялото
2.11. Ръчни и стенни часовници и у реди за
измерване, отчитане и регистриране на време
2.12. Везни
2.13. Дру г и ма л к и у ред и, използва н и за
готвене и обработка на храна
3. Информационно и телекомуникационно
оборудване:
3.1. Оборудване за централизирана обработка
на информация:
3.1.1. Големи машини за обработване на
информация (сървъри от висок к лас)
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3.1.2. Ма лк и машини за обработ ване на
информация (сървъри от среден к лас)
3.1.3. Печатащи устройства
3.2. Оборудване за персонална обработка
на данни:
3.2 .1. Пер с она л н и ком п ю т ри (п р оце с ор,
мишка, екран и к лавиатура)
3.2.2. Лаптоп компютри (процесор, мишка,
екран и к лавиатура)
3.2.3. Ноу тбук компютри
3.2.4. Ноутпад компютри
3.2.5. Принтери
3.2.6. Копирно оборудване
3.2.7. Електрически и електронни пишещи
машини
3.2.8. Джобни и офис калкулатори
3.2.9. Други продукти и уреди за събиране, съхраняване, обработка, представяне или
предаване на информация по електронен път
3.3. Потребителски терминали и системи
3.4. Факс апарати
3.5. Телекс апарати
3.6. Телефони
3.7. Телефонни апарати с монети и/или с
карти
3.8. Безжични телефони
3.9. К летъчни телефони
3.10. Телефонни секретари
3.11. Други продукти или уреди за предаване на звук, картина или друга информация
на разстояние
4. Потребителски уреди:
4.1. Радиоприемници
4.2. Телевизори
4.3. Видеокамери
4.4. Видеокасетофони и записващи устройства
4.5. Hi-fi записващи устройства
4.6. Усилватели
4.7. Музикални инструменти
4.8. Други продукти или уреди за записване
или възпроизвеж дане на зву к или картина,
вк лючително сигнали или други технологии за
разпространение на звук и картина, различни
от телекомуникационните (фотоапарати и др.)
5. Осветителни тела:
5.1. Осветителни тела за л у минесцентни
лампи с изк лючение на осветителните тела в
домакинствата
5.2. Други осветителни тела или уреди за
разпръскване или контролиране на светлина
с изк лючение на електрически лампи с нажежаема жичка
5а. Газоразрядни лампи
5а.1. Прави луминесцентни лампи
5а.2. Компактни луминесцентни лампи
5а.3. Газоразрядни лампи с висок интензитет, вк лючително натриеви лампи с високо
налягане и металхалогенни лампи
5а.4. Натриеви лампи с ниско налягане
5а.5. Ксенонови лампи
6. Електрически и електронни инструменти
(с изк лючение на големи стационарни единици
промишлено оборудване):
6.1. Бормашини
6.2. Триони
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6.3. Шевни машини
6.4. Инструменти за струговане, смилане,
фрезова не, ш лифова не, рен досва не, ряза не,
нарязване, отрязване, пробиване, перфориране,
щанцоване, фалцоване, огъване или подобни
процеси на обработка на дърво, метал и други
материали
6.5. Инструменти за занитване, заковаване
или завинтване или отстраняване на нитове,
пирони, винтове или за подобна употреба
6.6. Инструменти за заваряване, запояване
или за подобна употреба
6.7. Уреди за пулверизиране, пръскане, диспергиране или друга обработка на течности
или газообразни вещества чрез други методи
6.8. Инструменти за косене или други градинарски дейности
7. Е лек т ри ческ и и елек т рон н и и г рач к и,
уреди за забавление и спорт:
7.1. Електрически влакчета или комплекти
състезателни коли
7.2. Портативни конзоли за видеоигри
7.3. Видеоигри
7.4. Ком п ю т ри за колоездене, г м у рка не,
бягане, гребане и други
7.5. С пор т н и у ред и с елек т ри ческ и и л и
електронни компоненти
7.6. Монетни игрални автомати
8. Медицински устройства (с изк лючение
на всички имплантирани и инфектирани елементи):
8.1. Уреди за:
8.1.1. радиотерапия/лъчетерапия
8.1.2. кардиология
8.1.3. диализа
8.2. Белод робн и а парат и (за и н ха ла ц и я,
обдишване)
8.3. Уреди за ядрената медицина
8.4. Лабораторно оборудване за инви т ро
диагностика
8.5. А налитична апарату ра
8.6. Замразители
8.7. Уреди за тестване на бременност
8.8. Други у реди за откриване, предотвратяване, профилактика, мониторинг, лечение,
облекчаване на заболявания, травми или увреж дания
9. Уреди за мониторинг и контрол:
9.1. Детектори за дим
9.2. Регулатори за отопление
9.3. Термостати
9.4. Уреди за измерване, претегл яне или
регулиране, използвани в бита или като лабораторно оборудване
9.5. Други у реди за мониторинг и контрол,
които се използват в промишлените инсталации
(например в контролните табла)
10. А втомати:
10.1. Автомати за горещи напитки
10.2. А втомати за горещи или студени бутилки или метални ку тии
10.3. Автомати за твърди продукти
10.4. Банкомати
10.5. Всички у реди, които автоматично предоставят всякакви видове продукти
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Приложение № 3
към чл. 6, ал. 1
Обозначение за маркиране на електрическо и
електронно оборудване

Обозначението за разделно събиране изобразява зачертан контейнер на колела, както е
показано на фигурата.
Съдържанието, размерът и дизайнът на маркировката са посочени в българския стандарт,
който въвежда изискванията на EN 50419:2005.
Могат да бъдат избрани следните възможности:
1. В некодиран текст в съответствие с българския стандарт, който въвежда изискванията на
EN 28 601, или в друг кодиран текст, при което
кодът трябва да бъде предоставен на съоръженията за третиране на ИУЕЕО.
2. Обозначение съгласно фигурата, представляващо плътен (попълнен) баркод под обозначението, изобразяващо зачертан контейнер.
Забележка. Височината (h) на баркода трябва да
бъде по-голяма от 0,3a, или 1 мм.

Приложение № 4
към чл. 30, ал. 1
Декларация за добросъвестно предаване и придобиване на ИУЕЕО и компоненти, материали
и вещества от ИУЕЕО за повторна употреба
№ ............ от ..................... г.
Физическо лице/юридическо лице ......................
........................................................................................,
(наименование, ЕИК)
представляван от ....................................................
.......................................................................................
(име и фамилия, длъжност)
Седалище на ф.л./ю.л. ............................................
.......................................................................................
(адрес по съдебната регистрация, телефон и факс)
........................................................................................
........................................................................................
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Придобил:
Физическо лице/юридическо лице ........................
.........................................................................................,
(наименование или ЕГН)
представляван от .....................................................
.......................................................................................
(име и фамилия, длъжност)
Седалище на ф.л./ю.л. ...........................................
.......................................................................................
(адрес по съдебната регистрация или настоящ
адрес, телефон и факс)
ДЕКЛАРИРАМЕ, ЧЕ:
1. ИУЕЕО като цял уред, образувано от ЕЕО:
.......................................................................................
(идентификация и описание на ЕЕО – вид по приложение № 2, търговска марка, наименование/модел)
2. Следните материали, компоненти и вещества
от ИУЕЕО ..................................................................
(идентификация и описание на материали, компоненти и вещества от
ИУЕЕО)
е/са предадено/и, съответно придобито/и добросъвестно за повторна употреба чрез ..................
........................................................................................
(вид на сделката)
на ........................... г.
(дата)
Декларираме, че ни е известна отговорността,
която носим за попълване на неверни данни по
чл. 313 от Наказателния кодекс.
......................................
................................................
(подпис и/или печат
(място и дата на издаване)
на предал)
.....................................
(подпис и/или печат
на придобил)

Приложение № 5
към чл. 38, ал. 1
Изисквания към площадките за съхраняване
и предварително третиране на ИУЕЕО
I. Площадките за съхраняване на ИУЕЕО
трябва да отговарят на следните изисквания:
1. Площадките, на които се разполага ИУЕЕО,
да са с непропускливи покрития и да са оборудвани със съоръжения за събиране на разливи, и
където е целесъобразно, с утаители и съоръжения
за обезмасляване.
2. Площадките, на които се разполага ИУЕЕО,
да са снабдени с навес или съхраняването на
ИУЕЕО да се извършва в затворени контейнери.
3. Да са оборудвани с везни за измерване на
теглото на приеманото и предаваното ИУЕЕО.
II. Площадките за предварително третиране
на ИУЕЕО трябва да отговарят на следните
изисквания:
1. Площадките, на които се извършва предварителното третиране, да са закрити, с не
пропускливи покрития и да са оборудвани със
съоръжения за събиране на разливи, и където
е целесъобразно, с утаители и съоръжения за
обезмасляване.
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2. Площадките, на които се разполага ИУЕЕО,
както и опасните компоненти, материали и вещества от предварителното третиране на ИУЕЕО,
да са снабдени с навес или съхраняването им да
се извършва в затворени контейнери.
3. Да са оборудвани със:
а) везни за измерване на теглото на приеманото
и предаваното ИУЕЕО, както и на компонентите,
материалите и веществата от предварителното
третиране на ИУЕЕО;
б) затворени съдове за съхраняване на батерии и акумулатори; кондензатори, съдържащи
полихлорирани бифенили (ПХБ) и полихлорирани терфенили (ПХТ) и други опасни отпадъци,
както и контейнери за радиоактивни отпадъци;
в) пречиствателни съоръжения за отпадъчни
води, отговарящи на нормативните изисквания;
г) съоръжения за източване на течности и/
или газове от ИУЕЕО.

Приложение № 6
към чл. 40, ал. 1
Предварително третиране на ИУЕЕО, компоненти, материали и вещества от него
I. От разделно събраното ИУЕЕО задължително се отстраняват следните компоненти,
материали и вещества:
1. Кондензатори, съдържащи полихлорирани
бифенили (ПХБ) и полихлорирани терфенили
(ПХТ).
2. Компоненти, съдържащи живак, например
прекъсвачи и лампи за вътрешно осветяване на
екрани.
3. Батерии и акумулатори.
4. Печатни платки на мобилни телефони,
както и на други уреди, ако повърхността на
печатните платки е по-голяма от 10 кв. см.
5. Тонер касети, съдържащи течен или пастообразен тонер, в т. ч. цветен тонер.
6. Пластмаси, съдържащи бромирани добавки
за огнеустойчивост.
7. Азбестови отпадъци и компоненти, които
съдържат азбест.
8. Електроннолъчеви тръби.
9. Хлорофлуоровъглеводородите (CFC), ненапълно халогенираните хлорофлуоровъглеводороди (HCFC) или ненапълно халогенираните
флуоровъглеводороди (HFC), ненапълно халогенираните въглеводороди (HC), при спазване
изискванията на Наредбата за установяване
на мерк и по прилагане на Регламент (ЕО)
№ 1005/2009 относно вещества, които нарушават
озоновия слой, приета с Постановление № 326
на Министерския съвет от 2010 г.
10. Газоразрядни лампи.
11. Дисплеи с течни кристали (LCD) заедно
с техните корпуси, когато е подходящо, с повърхност повече от 100 кв. см и всички други
дисплеи, които са с вътрешно осветление с газоразрядни лампи.
12. Външни електрически кабели.
13. Компоненти, съдържащи огнеупорни керамични влакна, както са описани в част 3 от
приложение VI на Регламент (ЕО) № 1272/2008
на Европейския парламент и на Съвета от 16
декември 2008 г. относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси.
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1. Електронно-лъчеви тръби: луминесцентното
покритие трябва да бъде отстранено;
2. Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, съдържащо вещества, които
нарушават озоновия слой или имат потенциал
на глобално затопляне над 15, както и тези,
които се съдържат в топлоизолационната пяна
и в системите за охлаждане: веществата трябва
да бъдат третирани съгласно изискванията на
Наредбата за установяване на мерки по прилагане на Регламент (ЕО) № 1005/2009 относно
вещества, които нарушават озоновия слой;
3. Газоразрядни лампи: живакът трябва да
бъде отстранен.
III. Предходните точки се прилагат, без да се
възпрепятства повторната употреба и рециклирането на компонентите или на целите уреди.

14. Компоненти, съдържащи радиоактивни
вещества съгласно Закона за безопасно използване
на ядрената енергия и подзаконовите нормативни
актове по прилагането му.
15. Електролитни кондензатори, съдържащи
вещества, подлежащи на контрол (височина >
25 mm, диаметър > 25 mm или пропорционално
подобен обем).
Компонентите, материалите и веществата
по т. I, с изключение на тези по т. 14, се предават за оползотворяване и/или обезвреждане,
което се извършва при спазване изискванията
на ЗУО и на подзаконовите нормативни актове
по прилагането му.
II. Следните разделно събрани ИУ ЕЕО и
компонен т и от И У ЕЕО се т рет и рат, как то
следва:

Приложение № 7
към чл. 48, ал. 1
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЕЛЕКТРИЧЕСКО И ЕЛЕКТРОННО ОБОРУДВАНЕ
ЗА ПЕРИОДА ОТ ..................... ДО ......................
ЗА ........................ г.
ПРЕДОСТАВЯ СЕ ОТ:
 ЛИЦЕ, КОЕТО ИЗПЪЛНЯВА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА СИ ИНДИВИДУАЛНО
 ОРГАНИЗАЦИЯ ПО ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ
 ЛИЦА, ЗАПЛАТИЛИ ПРОДУКТОВА ТАКСА В ПУДООС
(маркира се с „Х“)
Таблица 1. Електрическо и електронно оборудване, което е пуснато на пазара
Име

ЕИК

Предназначение

Категории ЕЕО по
приложение № 1

Количество, пуснато на пазара електрическо и електронно оборудване
(кг)

Забележки:
Колона 1 – попълва се името на лицето, което пуска на пазара ЕЕО.
Колона 2 – попълва се ЕИК на лицето, което пуска на пазара ЕЕО.

Колона 3 – попълва се съгласно номенклатурата: 01 – за употреба в бита; 02 – за употреба извън бита.
Таблица 2. Електрическо и електронно оборудване, което е изнесено или изпратено от пуснатото на
пазара
Име

ЕИК

Предназначение

Категории
Количество електрическо и
ЕЕО по прило- електронно оборудване, което е изжение № 1
несено или изпратено от пуснатото
на пазара (кг)

Забележки:
Колона 1 – попълва се името на лицето, което изнася/изпраща ЕЕО.
Колона 2 – попълва се ЕИК

на лицето, което изнася/изпраща ЕЕО.

Колона 3 – попълва се съгласно номенклатурата: 1 – за употреба в бита; 2 – за употреба извън бита.
Дата: ............................................. Ръководител: ............................................... (име, подпис, печат)
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Приложение № 8
към чл. 56, ал. 1, ал. 4, т. 11 и ал. 6, т. 11
ОТЧЕТ
за изпълнение на целите по чл. 10, 11 и 15
за ...................................... г.
ДАННИ ЗА:
 организация по оползотворяване
 лице, което изпълнява задълженията си индивидуално
(маркира се с „Х“)
Наименование: .............................................................. ЕИК: ....................................................................................

Седалище и адрес на управление: .............................................................................................................................
телефон: ....................................................................... факс: .........................................................................................
e-mail: .................................................................................................................................................................................
Лице за контакти:
Име: ................................................................................................... Длъжност: ...........................................................
телефон: ................................................................................................ факс: ...............................................................
e-mail: ................................................................................................................................................................................

Изпълнение на целите за ИУЕЕО от бита по чл. 10

1. Общо количество ЕЕО, пуснато на пазара в Република България ........................................................ кг
2. Количество ЕЕО, пуснато на пазара в Република България от лицето/организацията .................. кг
3. Пазарен дял на лицето/организацията ........................................................................................................... %
4. Общо количество на ИУЕЕО, което всички задължени лица трябва да съберат .....................кг
5. Количество ИУЕЕО, което лицето/организацията е задължено/задължена да събере .....................кг
Таблица 1
Категории ЕЕО по
Количество ЕЕО, пуснато на пазара в
приложение № 1 Република България от лицето/организацията
(кг)
1
2
3
4
5
5а – га зора з ря д н и
лампи
6
7
8
9
10

Количество на събраното ИУЕЕО
от лицето/организацията
маркирано

немаркирано

(кг)

(кг)
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Изпълнение на целите за ИУЕЕО извън бита по чл. 11
Таблица 2
Категории ЕЕО по
приложение № 1

Количество ЕЕО, пуснато на пазара в
Република България от лицето/
организацията

Количество на събраното ИУЕЕО
от лицето/организацията
маркирано

немаркирано

(кг)

(в случай че е
събрано) (кг)

(кг)
1
2
3
4
5
5а – газоразрядни
лампи
6
7
8
9
10
Изпълнение на целите по чл. 15
Таблица 3

КатеСъбрано
ПредаПредвагории
ИУЕЕО
дено за
рително
ЕЕО по
от липовторна
третирано
приложецето/
употреба
ИУЕЕО от
ние № 1
органи- като цял
събраното
зацията
уред

1

Оползотворени материали,
Рециклирани и
компоненти и
повторно използвещества, получевани материали,
ни от предварикомпоненти и ветелно третиране
щества, получени
на ИУЕЕО (с
от предварителизключение на
но третиране на
рециклираните и
ИУЕЕО*
повторно използваните)*

Общо оползотворени материали, компоненти и вещества,
получени от
предварително
третиране на
ИУЕЕО*

кг

кг

кг

кг

%

кг

%

кг

%

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1
2
3
4
5
5а – газоразрядни
лампи
6
7
8
9
10
* Степента на рециклиране и повторна употреба, както и степента на оползотворяване на материали,
компоненти и вещества, получени от предварително третиране на ИУЕЕО (с изключение на газоразрядни
лампи), се изчислява на средното тегло на всеки уред от съответната категория в съответствие с чл. 15.
2
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МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
МИНИСТЕРСТВО
НА ФИНАНСИТЕ
МИНИСТЕРСТВО
НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА
ПОЛИТИКА
МИНИСТЕРСТВО
НА ОТБРАНАТА
Наредба за изменен ие и доп ъ л нен ие на
Наредба № 3 от 2012 г. за реда на предписване, отпускане и контрол на лекарствени
продукти и дентална помощ на ветераните
от войните (ДВ, бр. 67 от 2012 г.)
§ 1. В чл. 5 се правят следните изменения
и допълнения:
1. А линея 1 се изменя така:
„(1) Лекарствените прод у кти по чл. 2,
ал. 1 се предписват на рецептурна бланка
по образец съгласно приложение № 1 (образец МЗ – НЗОК № 5В), която съдържа
следните данни:
1. номер на рецептата, вписан в амбулаторен лист;
2. номер на амбулаторен лист;
3. дата на издаване на рецептата;
4. код на РЗОК на пациента;
5. номер на лечебното заведение (от РЦЗ/
РЗИ);
6. номер на рецептурна книжка на ветерана от войните;
7. УИН/ЛПК, име и фамилия на лекаря/лек аря по ден та л на мед и ц и на, изда л
рецептата;
8. код на специалността на лекаря/лекаря
по дентална медицина, издал рецептата;
9. НЗОК код на лекарствения/те продукт/и
(до 3 кода);
10. код на заболяването по международната класификация на болестите – 10 ревизия
(МКБ код);
11. генерично заместване;
12. предписано количество и дните, за
които е достатъчно предписаното количество;
13. ЕГН, име, презиме, фамилия, възраст
и адрес на пациента;
14. номер на удостоверение на ветеран
от войните;
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15. подпис и личен печат на лекаря/лекаря
по дентална медицина;
16. номер на рецептата в аптеката;
17. регистрационен номер на аптеката;
18. ЕГН/ЛНЧ/идентификационен номер
на получателя;
19. дата на изпълнение на аптеката;
20. подпис на магист ър-фармацевта и
печат на аптеката;
21. подпис на приносителя на рецептата.“
2. В ал. 3 след думите „два екземпляра“
се добавя „единият от които се представя от
аптеката пред съответната Районна здравноосигурителна каса (РЗОК)“.
§ 2. В чл. 6 се правят следните изменения
и допълнения:
1. А линея 1 се изменя така:
„(1) Лицата, предписващи лекарствени продукти, вписват в амбулаторния лист, който се
съхранява в лечебното заведение за отчетност
и контрол, следните данни от рецептите: предписаните лекарствени продукти, сигнатура,
предписано количество и дните, за които е
достатъчно предписаното количество.“
2. Създава се нова ал. 2:
„(2) Реквизитите на рецептурната бланка
по чл. 5, ал. 1, т. 1 – 15 се попълват от лицата, предписващи лекарствените продукти, а
реквизитите по т. 16 – 20 – от магистър-фармацевта, отпускащ лекарствените продукти.“
3. Досегашната ал. 2 става ал. 3.
§ 3. В чл. 7, ал. 2 се създава изречение
второ: „При хроничните заболявания срокът от 30 дни може да бъде превишен, ако
изискването за ненарушаване целостта на
опаковката и определената дневна доза не
позволяват да бъде спазен.“
§ 4. Член 10 се отменя.
§ 5. В чл. 11 се създават ал. 3, 4, 5 и 6:
„(3) Отпуснатите лекарствени продукти
се вписват в рецептурна книжка на ветеран
от войните по образец съгласно приложение
№ 2. Вписването се извършва от магистърфармацевта при отпускането на лекарствените продукти.
(4) Рецептурните книжки се издават от
РЗОК и се предоставят на ветераните от
войните. Ветеран от войните има право
само на една рецептурна книжка.
(5) Районната здравноосигурителна каса
води регист ър на издадените рецепт у рни
книжки.
(6) Изгубена, унищожена или приключена рецептурна книжка се замена с нова по
реда на ал. 4.“
§ 6. Приложение № 1 се изменя така:
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„Приложение № 1
към чл. 5, ал. 1

“
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§ 7. Приложение № 2 се изменя така:
„Приложение № 2
към чл. 11, ал. 3

“
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Преходни и заключителни разпоредби
§ 8. Издадените по реда на отменения
чл. 10 рецептурни книжки остават валидни
до изчерпване на количествата.
§ 9. Изпълнителната агенция по лекарствата се задължава в срок до 1.02.2013 г. да
представи на НЗОК списък с търговските
наименования на лекарствените продукти от
списъка по чл. 2, ал. 1.
§ 10. До 31.12.2012 г. лекарствени продукти
на ветераните от войните могат да се предписват и на рецептурна бланка по образец
съгласно приложение № 2 към чл. 6, ал. 1 от
Наредба № 4 от 2009 г. за условията и реда
за предписване и отпускане на лекарствени
продукти (обн., ДВ, бр. 21 от 2009 г.; изм.,
бр. 91 от 2009 г., бр. 94 от 2011 г. и бр. 2 от
2012 г.). Рецептата се издава в два екземпляра, като освен задължителните реквизити на
рецептурната бланка в нея се вписват ЕГН
на пациента и номер на удостоверение на
ветеран от войните.
§ 11. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър на здравеопазването:
Десислава Атанасова
За министър на финансите:
Владислав Горанов
Министър на труда и социалната политика:
Тотю Младенов
Министър на отбраната:
Аню Ангелов
11715

МИНИСТЕРСТВО
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 24 от 2008 г. за условията и реда
за предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ по мярка „Обновяване и развитие на
населените места“ от Програмата за развитие
на селските райони за периода 2007 – 2013 г.
(обн., ДВ, бр. 71 от 2008 г.; изм., бр. 11, 45, 55
и 78 от 2010 г., бр. 30, 49, 68, 89 и 99 от 2011 г.,
бр. 28 и 54 от 2012 г.)
§ 1. В чл. 24 се правят следните изменения:
1. В ал. 2 тирето и думите след него „отдел
„Прилагане на схеми и мерки за подпомагане“
(ОДФ – ПСМП)“ се заменят с „по чл. 43 от
Устройствения правилник на Държавен фонд
„Земеделие“ (ДВ, бр. 55 от 2012 г.) (УПДФЗ)“.
2. В ал. 3 думите „ОДФ – ПСМП“ се заменят с „областните дирекции на фонда по
чл. 43 УПДФЗ“.
§ 2. В чл. 25 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „ОДФ – ПСМП“ се заменят с „областната дирекция на фонда по
чл. 43 УПДФЗ“.
2. В ал. 2 тирето и думите след него „отдел
„Прилагане на схеми и мерки за подпомагане“
се заменят с „по чл. 43 УПДФЗ“.
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3. В ал. 3 думите „ОДФ – ПСМП“ се заменят с „областната дирекция на фонда по чл. 43
УПДФЗ“.
4. В ал. 4 думите „ОДФ – ПСМП“ се заменят с „областната дирекция на фонда по чл. 43
УПДФЗ“.
§ 3. В чл. 28а, ал. 1, т. 1 числото „1“ се заменя с „6“.
§ 4. В чл. 33 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 тирето и думите след него „отдел
„Регионална разплащателна агенция – Разплащателна агенция“ (ОДФ – РРА – РА) на РА“ се
заменят с „по чл. 44 ПДФЗ“.
2. В ал. 3 тирето и думите след него „отдел
„Регионална разплащателна агенция – Разплащателна агенция“ се заменят с „по чл. 44
УПДФЗ“.
3. В ал. 4 думите „ОДФ – РРА – РА“ се
заменят с „областната дирекция на фонда по
чл. 44 УПДФЗ“.
§ 5. В чл. 34 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „ОДФ – РРА – РА на РА“
се заменят с „областна дирекция на фонда по
чл. 44 УПДФЗ“.
2. В ал. 4 след думата „фактура“ се поставя
запетая и се добавя „удостоверения за открити
сметки по чл. 5, т. 1 и 6 от ПМС № 59 от 11
март 2011 г.“.
§ 6. В чл. 35 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 тирето и думите след него „отдел
„Регионална разплащателна агенция – Разплащателна агенция“ на РА“ се заменят с „по чл. 44
УПДФЗ“.
2. В ал. 2 думите „ОДФ – РРА – РА“ се
заменят с „областната дирекция на фонда по
чл. 44 УПДФЗ“.
§ 7. В приложение № 3 към чл. 25, ал. 1 се
правят следните изменения:
1. Ред „Попълва се от експерт ОДФ – ПСМП“
се изменя така:
„Попълва се от експерт на областната дирекция на фонда по чл. 43 УПДФЗ“.
2. Ред „(Печат ОДФ – ПСМП)“ се изменя
така:
„(Печат от областната дирекция на фонда
по чл. 43 УПДФЗ)“.
3. Ред 12 от таблица „Придружаващи документи“ се отменя.
4. Ред 10 от таблица „Придружаващи документи, които се представят от местни поделения
на вероизповеданията, признати за юридически
лица по силата на чл. 10 от Закона за вероизповеданията“ се отменя.
§ 8. В приложение № 5 към чл. 33, ал. 1 се
правят следните изменения и допълнения:
1. В раздел „I. Документи, които ползвателят
на помощта следва да подаде при заявка за
авансово плащане:“ се правят следните изменения и допълнения:
а) в т. 6 числото „1“ се заменя с „6“;
б) създава се т. 10:
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„10. Решение за сключване на договор за
поръчителство на съвета на директорите, едноличния собственик на капитала или управителния
съвет в зависимост от системата на управление
на акционерното дружество, което е поръчител.“
2. В раздел „II. Документи, които ползвателят на помощта следва да подаде при заявка
за междинно плащане:“ се правят следните
изменения и допълнения:
а) в т. 8 думите „Копие от удостоверение за
регистрация по ЗДДС или декларация по образец
(в случай, че ползвателят няма регистрация)“
се заменят с „Декларация по образец (в случай,
че ползвателят няма регистрация по ЗДДС)“;
б) в т. 12 след думата „сметка“ се поставя
запетая и се добавя „която да е на хартиен и
електронен носител“;
в) в т. 15 след думата „протокол“ се добавя
„на хартиен и електронен носител“;
г) в т. 17 числото „1“ се заменя с „6“;
д) създават се т. 19, 20, 21, 22 и 23:
„19. Писмо-обосновка и подробна количествено-стойностна сметка (на хартиен и електронен
носител) от строителя, детайлно изясняваща
обстоятелствата, наложили извършването на
допълнителни строително-монтажни дейности
(когато е приложимо).
20. Заповед за изменяне на количественостойностна сметка, вариационна заповед, книга
на обекта, одобрена от лицето, упражняващо
строителен надзор, и възложителя (когато е
приложимо).
21. Застрахователна полица на предмета на
обособената част от инвестицията в полза на
РА, покриваща рисковете, описани в договора
между кандидата и РА, валидна за срок минимум 12 месеца.
22. Квитанция/платежно нареждане за изцяло платена застрахователна премия за срока
на застраховката, придружена от пълно дневно
банково извлечение.
23. Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и
4 ЗМСП (за ползватели на помощта ЮЛНЦ).“
3. В раздел „III. Документи, които ползвателят на помощта следва да подаде при заявка
за окончателно плащане:“ се правят следните
изменения и допълнения:
а) в подраздел „Общи документи:“ се правят
следните изменения и допълнения:
аа) в т. 15 думите „Копие от удостоверение за
регистрация по ЗДДС или декларация по образец
(в случай, че ползвателят няма регистрация)“
се заменят с „Декларация по образец (в случай,
че ползвателят няма регистрация по ЗДДС)“;
бб) в т. 21 след думата „сметка“ се поставя
запетая и се добавя „която да е на хартиен и
електронен носител“;
вв) в т. 27 числото „1“ се заменя с „6“;
гг) създават се т. 31, 32, 33 и 34:
„31. Удостоверения за открити сметки по
чл. 5, т. 1 и 6 от ПМС № 59 от 11 март 2011 г.
(представя се в случаите по чл. 34, ал. 4).
32. Писмо-обосновка и подробна количествено-стойностна сметка (на хартиен и електронен
носител) от строителя, детайлно изясняваща
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обстоятелствата, наложили извършването на
допълнителни строително-монтажни дейности
(когато е приложимо).
33. Заповед за изменяне на количественостойностна сметка, вариационна заповед, книга
на обекта, одобрена от лицето, упражняващо
строителен надзор, и възложителя (когато е
приложимо).
34. Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и
4 ЗМСП (за ползватели на помощта ЮЛНЦ).“;
б) в т. 5 от подраздел „I. Рехабилитация на
обществени зелени площи – паркове и градини,
детски площадки и съоръженията към тях:“ след
думата „протокол“ се поставя запетая и се добавя
„който да е на хартиен и електронен носител“;
в) в т. 5 от подраздел „II. Реконструкция и
изграждане на улична мрежа, тротоари, площади, улично осветление:“ след думата „протокол“
се поставя запетая и се добавя „който да е на
хартиен и електронен носител“;
г) в т. 5 от подраздел „III. Реконструкция/
ремонт на обществени сгради с местно историческо и културно значение, сгради с религиозно
значение и подобряване на прилежащите пространства, включително вертикална планировка:“
след думата „протокол“ се поставя запетая и
се добавя „който да е на хартиен и електронен
носител“;
д) в т. 5 от подраздел „IV. Ремонт на фасади
на частни сгради и прилежащите пространства,
както и вертикална планировка:“ след думата
„протокол“ се поставя запетая и се добавя „който
да е на хартиен и електронен носител“.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 9. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
§ 10. (1) Съгласно чл. 71, параграф 1 от Рег
ламент (ЕО) № 1698/2005 на Съвета относно
подпомагане на развитието на селските райони
от Европейския земеделски фонд за развитие на
селските райони (ЕЗФРСР) и Решение № 955
на Министерския съвет от 16 ноември 2012 г. за
даване на съгласие изпълнителният директор на
Държавен фонд „Земеделие” – Разплащателна
агенция, да одобри заявления за подпомагане и
сключи договори за отпускане на безвъзмездна
финансова помощ по мерки 123 „Добавяне на
стойност към земеделските и горските продук
ти“, 321 „Основни услуги за населението и
икономиката в селските райони“ и 322 „Обновяване и развитие на населените места“ от
Програмата за развитие на селските райони за
периода 2007 – 2013 г. (ПРСР) (Решение № 955
на Министерския съвет от 16 ноември 2012 г.),
изпълнителният директор на РА одобрява заявления за подпомагане, сключва договори за
отпускане на безвъзмездна финансова помощ и
изплаща допустимите авансови плащания над
бюджета, определен в Заповед № 03-РД/916
от 15.05.2012 г. по мярка 322 „Обновяване и
развитие на населените места“ съгласно чл. 71,
параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1698/2005 на
Съвета относно подпомагане на развитието на
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селските райони от Европейския земеделски
фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР),
преди вземане на решение от Европейската
комисия за изменение на ПРСР, изпратено чрез
информационната система SFC 2007 на 31 юли
2012 г. съгласно условията и реда, предвидени в
т. 1, 3, 5 и 6 от Решение № 955 на Министерския
съвет от 16 ноември 2012 г.
(2) В договорите по ал. 1 за отпускане на
безвъзмездна финансова помощ се уреждат
правата, задълженията и отговорностите на
страните, включително основанията и сроковете
за изискуемост на финансовата помощ.
§ 11. Съгласно чл. 71, параграф 1 от Регламент
(ЕО) № 1698/2005 на Съвета относно подпомагане
на развитието на селските райони от Европейския
земеделски фонд за развитие на селските райони
(ЕЗФРСР) § 10 влиза в сила от 31 юли 2012 г.
За министър:
Цветан Димитров
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Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ 25 от 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка
„Основни услуги за населението и икономиката
в селските райони“ от Програмата за развитие
на селските райони за периода 2007 – 2013 г.
(обн., ДВ, бр. 72 от 2008 г.; изм., бр. 11, 37,
45, 55 и 78 от 2010 г., бр. 30, 49, 68, 89 и 99 от
2011 г., бр. 28 и 54 от 2012 г.)
§ 1. В чл. 17 думите „или Решение № 155 от
14.03.2009 г. на Министерския съвет за изменение
и допълнение на Решение № 236 на Министерския съвет от 2007 г. за утвърждаване на списък
на общинските пътища“ се заменят с „изменено
и допълнено с решения на Министерския съвет
№ 155 от 2009 г., № 301 и 677 от 2011 г., № 807,
871 и 1117 от 2012 г.“.
§ 2. В чл. 26 се правят следните изменения:
1. В ал. 2 тирето и думите след него „отдел
„Прилагане на схеми и мерки за подпомагане“
(ОДФ – ПСМП)“ се заменят с „по чл. 43 от
Устройствения правилник на Държавен фонд
„Земеделие“ (ДВ, бр. 55 от 2012 г.) (УПДФЗ)“.
2. В ал. 3 думите „ОДФ – ПСМП“ се заменят с „областните дирекции на фонда по чл. 43
УПДФЗ“.
§ 3. В чл. 27 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „ОДФ – ПСМП“ се заменят с „областната дирекция на фонда по чл. 43
УПДФЗ“.
2. В ал. 2 тирето и думите след него „отдел
„Прилагане на схеми и мерки за подпомагане“
се заменят с „по чл. 43 УПДФЗ“.
3. В ал. 3 думите „ОДФ – ПСМП“ се заменят с „областната дирекция на фонда по чл. 43
УПДФЗ“.
4. В ал. 4 думите „ОДФ – ПСМП“ се заменят с „областната дирекция на фонда по чл. 43
УПДФЗ“.
§ 4. В чл. 30а, ал. 1, т. 1 числото „1“ се заменя с „6“.
§ 5. В чл. 35 се правят следните изменения
и допълнения:
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1. В ал. 1 тирето и думите след него „отдел
„Регионална разплащателна агенция – Разплащателна агенция“ (ОДФ – РРА – РА) на РА“ се
заменят с „по чл. 44 УПДФЗ“.
2. В ал. 3 тирето и думите след него „отдел
„Регионална разплащателна агенция – Разплащателна агенция“ се заменят с „по чл. 44
УПДФЗ“.
3. В ал. 4 думите „ОДФ – РРА – РА“ се
заменят с „областната дирекция на фонда по
чл. 44 УПДФЗ“.
4. В ал. 9 се правят следните изменения:
а) в т. 1 думите „размера на авансово плащане по чл. 12, ал. 1“ се заменят със „стойността
на одобрената финансова помощ по проекта“;
б) в т. 2 думите „размера на авансово плащане по чл. 12, ал. 1“ се заменят със „стойността
на одобрената финансова помощ по проекта“.
5. Създава се ал. 10:
„(10) Сборът от размера на авансовото плащане по ал. 9, т. 1 и 2 не трябва да надхвърля 50
на сто от стойността на одобрената финансова
помощ по проекта.“
§ 6. В чл. 36 се правят следните изменение
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „ОДФ – РРА – РА на Разплащателната агенция“ се заменят с „областна
дирекция на фонда по чл. 44 УПДФЗ“.
2. В ал. 4 след думата „фактура“ се поставя
запетая и се добавя „удостоверения за открити
сметки по чл. 5, т. 1 и 6 от ПМС № 59 от 11
март 2011 г.“.
§ 7. В чл. 37 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 тирето и думите след него „отдел
„Регионална разплащателна агенция – Разплащателна агенция“ се заменят с „по чл. 44
УПДФЗ“.
2. В ал. 2 думите „ОДФ – РРА – РА“ се
заменят с „областната дирекция на фонда по
чл. 44 УПДФЗ“.
§ 8. В приложение № 4 към чл. 27, ал. 1 се
правят следните изменения и допълнения:
1. Ред „Попълва се от експерт ОДФ – ПСМП“
се изменя така:
„Попълва се от експерт на областната дирекция на фонда по чл. 43 УПДФЗ“.
2. Ред „(Печат ОДФ – ПСМП)“ се изменя
така:
„(Печат от областната дирекция на фонда
по чл. 43 УПДФЗ)“.
3. Ред 12 от таблица „Придружаващи документи“ се отменя.
4. В т. 3 от таблица „Специфични документи за дейности по чл. 4, ал. 1, т. 2:“ след
думата „водите“ се поставя скоба и се добавя
„представя се само при ново строителство на
водоснабдителни системи и съоръжения, както
и за дейностите, свързани с разширяване на В
и К мрежи“.
§ 9. В приложение № 6 към чл. 35, ал. 1 се
правят следните изменения и допълнения:
1. В раздел „I. Документи, които ползвателят
на помощта следва да подаде при заявка за
авансово плащане:“ се правят следните изменения и допълнения:
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а) в т. 6 числото „1“ се заменя с „6“;
б) създава се т. 10:
„10. Решение за сключване на договор за
поръчителство на съвета на директорите, едноличния собственик на капитала или управителния
съвет в зависимост от системата на управление
на акционерното дружество, което е поръчител.“
2. В раздел „II. Документи, които ползвателят на помощта следва да подаде при заявка
за междинно плащане:“ се правят следните
изменения и допълнения:
а) в т. 8 думите „Копие от удостоверение за
регистрация по ЗДДС или декларация по образец
(в случай, че ползвателят няма регистрация)“
се заменят с „Декларация по образец (в случай,
че ползвателят няма регистрация по ЗДДС)“;
б) в т. 12 след думата „сметка“ се поставя
запетая и се добавя „която да е на хартиен и
електронен носител“;
в) в т. 15 след думата „протокол“ се добавя
„на хартиен и електронен носител“;
г) в т. 17 числото „1“ се заменя с „6“;
д) създават се т. 19, 20, 21, 22 и 23:
„19. Писмо-обосновка и подробна количествено-стойностна сметка (на хартиен и електронен
носител) от строителя, детайлно изясняваща
обстоятелствата, наложили извършването на
допълнителни строително-монтажни дейности
(когато е приложимо).
20. Заповед за изменяне на количественостойностна сметка, вариационна заповед, книга
на обекта, одобрена от лицето, упражняващо
строителен надзор, и възложителя (когато е
приложимо).
21. Застрахователна полица на предмета на
обособената част от инвестицията в полза на
РА, покриваща рисковете, описани в договора
между кандидата и РА, валидна за срок минимум 12 месеца.
22. Квитанция/платежно нареждане за изцяло платена застрахователна премия за срока
на застраховката, придружена от пълно дневно
банково извлечение.
23. Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и
4 ЗМСП (за ползватели на помощта ЮЛНЦ).“
3. В раздел „III. Документи, които ползвателят на помощта следва да подаде при заявка
за окончателно плащане:“ се правят следните
изменения и допълнения:
а) в подраздел „Общи документи:“ се правят
следните изменения и допълнения:
аа) в т. 15 думите „Копие от удостоверение за
регистрация по ЗДДС или декларация по образец
(в случай, че ползвателят няма регистрация)“
се заменят с „Декларация по образец (в случай,
че ползвателят няма регистрация по ЗДДС)“;
бб) в т. 21 след думата „сметка“ се поставя
запетая и се добавя „която да е на хартиен и
електронен носител“;
вв) в т. 28 числото „1“ се заменя с „6“;
гг) създават се т. 32, 33, 34 и 35:
„32. Удостоверения за открити сметки по
чл. 5, т. 1 и 6 от ПМС № 59 от 11 март 2011 г.
(представя се в случаите по чл. 36, ал. 4).
33. Писмо-обосновка и подробна количествено-стойностна сметка (на хартиен и електронен
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носител) от строителя, детайлно изясняваща
обстоятелствата, наложили извършването на
допълнителни строително-монтажни дейности
(когато е приложимо).
34. Заповед за изменяне на количественостойностна сметка, вариационна заповед, книга
на обекта, одобрена от лицето, упражняващо
строителен надзор, и възложителя (когато е
приложимо).
35. Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и
4 ЗМСП (за ползватели на помощта ЮЛНЦ).“;
б) в т. 5 от подраздел „I. Строителство, реконструкция и рехабилитация на общински пътища
и мостове:“ след думата „протокол“ се поставя
запетая и се добавя „който да е на хартиен и
електронен носител“;
в) в подраздел „II. Строителство, реконструкция и рехабилитация на водоснабдителната и
канализационната мрежа:“ се правят следните
изменения и допълнения:
аа) в т. 5 след думата „протокол“ се поставя
запетая и се добавя „който да е на хартиен и
електронен носител“;
бб) създава се т. 6:
„6. Разрешителното за водовземане и/или
разрешителното за ползване на воден обект в
случаите, предвидени в Закона за водите.“;
г) в т. 5 от подраздел „III. Изграждане или
рехабилитация на малка инфраструктура за
управление на животинските отпадъци (само
трупосъбирателни площадки):“ след думата „протокол“ се поставя запетая и се добавя „който да
е на хартиен и електронен носител“;
д) в т. 5 от подраздел „IV. Изграждане или
рехабилитация и оборудване на инсталации/
мощности за производство на топлинна и/или
електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници; изграждане на разпределителна
мрежа за биогорива или произведена от биомаса
или други възобновяеми енергийни източници
(ВЕИ) топлинна/електрическа енергия:“ след
думата „протокол“ се поставя запетая и се добавя
„който да е на хартиен и електронен носител“;
е) в т. 5 от подраздел „VI. Изграждане на нови
или подобряване на съществуващи центрове за
предоставяне на услуги съгласно чл. 4, ал. 1,
т. 1 – 7:“ след думата „протокол“ се поставя
запетая и се добавя „който да е на хартиен и
електронен носител“.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 10. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
§ 11. (1) Съгласно чл. 71, параграф 1 от Рег
ламент (ЕО) № 1698/2005 на Съвета относно
подпомагане на развитието на селските райони
от Европейския земеделски фонд за развитие на
селските райони (ЕЗФРСР) и Решение № 955
на Министерския съвет от 16 ноември 2012 г. за
даване на съгласие изпълнителният директор на
Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна
агенция, да одобри заявления за подпомагане и
сключи договори за отпускане на безвъзмездна
финансова помощ по мерки 123 „Добавяне на стой-
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ност към земеделските и горските продукти“, 321
„Основни услуги за населението и икономиката в
селските райони“ и 322 „Обновяване и развитие на
населените места“ от Програмата за развитие на
селските райони за периода 2007 – 2013 г. (ПРСР)
(Решение № 955 на Министерския съвет от 16
ноември 2012 г.), изпълнителният директор на
РА одобрява заявления за подпомагане, сключва
договори за отпускане на безвъзмездна финансова помощ и изплаща допустимите авансови
плащания над бюджета, определен в заповеди
№ 03-РД/1642 от 17.07.2012 г., № 03-РД/1643 от
17.07.2012 г. и № 03-РД/1644 от 17.07.2012 г. по
мярка 321 „Основни услуги за населението и
икономиката в селските райони“ съгласно чл. 71,
параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1698/2005 на
Съвета относно подпомагане на развитието на
селските райони от Европейския земеделски фонд
за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), преди
вземане на решение от Европейската комисия
за изменение на ПРСР, изпратено чрез информационната система SFC 2007 на 31 юли 2012 г.
съгласно условията и реда, предвидени в т. 1, 2,
5 и 6 от Решение № 955 на Министерския съвет
от 16 ноември 2012 г.
(2) В договорите по ал. 1 за отпускане на
безвъзмездна финансова помощ се уреждат
правата, задълженията и отговорностите на
страните, включително основанията и сроковете
за изискуемост на финансовата помощ.
§ 12. Съгласно чл. 71, параграф 1 от Рег
ламент (ЕО) № 1698/2005 на Съвета относно
подпомагане на развитието на селските райони
от Европейския земеделски фонд за развитие на
селските райони (ЕЗФРСР) § 11 влиза в сила
от 31 юли 2012 г.
За министър:
Цветан Димитров
20

МИНИСТЕРСТВО
НА ОТБРАНАТА
НАРЕДБА № Н-18
от 19 декември 2012 г.

за реда за разпределяне на служебното време
на военнослужещите от Министерството на
отбраната, структурите на пряко подчинение
на министъра на отбраната и Българската
армия, неговото отчитане извън нормалната
му продължителност и определяне на допълнителното възнаграждение за изпълнение на
възложени задължения над общата продължителност на служебното време и за изпълнение
на службата през почивни дни и в дните на
официални празници
Раздел I
Общи положения
Чл. 1. (1) С тази наредба се определят редът за разпределяне на служебното време на
военнослужещите от Министерството на от-
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браната, структурите на пряко подчинение на
министъра на отбраната и Българската армия,
неговото отчитане извън нормалната му продължителност и допълнителното възнаграждение
за изпълнение на възложени задължения над
общата продължителност на служебното време
и за изпълнение на службата през почивни дни
и в дните на официални празници.
(2) Наредбата не се прилага при военни учения, мероприятия и мобилизация, планирани с
продължителност, по-голяма от едно денонощие,
както и при обявяване на извънредно положение,
военно положение или положение на война.
Раздел II
Нормална продължителност на служебното
време
Чл. 2. Нормалната продължителност на
служебното време на военнослужещите е 8
часа дневно и 40 часа седмично при петдневна
работна седмица.
Чл. 3. Месечната продължителност на служебното време в часове се определя на базата
на работните дни за календарния месец и
нормалната дневна продължителност на служебното време.
Чл. 4. На военнослужещите се осигурява
почивка за хранене с продължителност не
по-малко от половин час. При разделяне на
служебното време на две или три части сумарното време на почивката не може да бъде
по-малко от един час. Времето за почивка
не се включва в общата продължителност на
служебното време.
Чл. 5. (1) Организирането на работата на
военнослужещите в режим на нормална продължителност на служебното време се извършва
при осигуряване на непрекъсната междудневна
почивка, която не може да бъде по-малко от 12
часа, и седмична почивка от 48 часа. В случаите, когато по служебни причини седмичната
почивка не може да бъде ползвана в рамките
на седмицата, на военнослужещите се осигурява ползването на остатъка є в рамките на
календарния месец.
(2) За изпълнение на служебни задължения
от 22.00 ч. до 06.00 ч. от военнослужещите
жени – майки с деца до 6-годишна възраст, и
от майки, грижещи се за деца с увреждания
независимо от възрастта им, се дава съгласие
от тях в писмена форма с декларация-съгласие
по образец съгласно приложение № 1. Декларацията може да се оттегли писмено най-късно
до 10 календарни дни преди датата, от която
военнослужещият жена желае да преустанови
изпълнението на тези служебни задължения.
(3) Забранява се изпълнението на служебни
задължения от 22.00 ч. до 06.00 ч. от военнослужещите жени, които са бременни или са в
напреднал етап на лечение инвитро.
Чл. 6. Организацията, разпределението и
отчитането на служебното време се определят
със заповед на ръководителите на съответните
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структури и командирите (началниците) на
военните формирования, имащи право да
издават писмени заповеди.
Раздел III
Увеличаване на нормалната продължителност
на служебното време
Чл. 7. Общата продължителност на служебното време на военнослужещия в денонощие
не може да надвишава с повече от една втора
нормалната дневна продължителност на служебното време, т.е. същата е не повече от 12
часа в денонощие в работни дни.
Чл. 8. Увеличаването на нормалната дневна
продължителност на служебното време в рамките на определената по чл. 7 се допуска по
изключение и при обоснована необходимост
за извършване на неотложни работи и дейности, свързани с осигуряване изпълнението
на основните функции и задачи на военните
формирования и съответните структури.
Чл. 9. Нормалната дневна продължителност
на служебното време се увеличава с писмена
заповед:
1. от командирите (началниците) на военни формирования, без да искат писмено
разрешение от непосредствения си командир
(началник) – до 2 часа над нормалната дневна
продължителност на служебното време на
военнослужещите;
2. от ръководителите на съответните структури, командирите (началниците) на военни
формирования, на длъжност „командир на
бригада, база, полк“ и по-висока – до 4 часа
над нормалната дневна продължителност на
служебното време за военнослужещите от
съответната структура или подчинените им
военни формирования, без да искат писмено
разрешение от непосредствения си ръководител, командир (началник).
Чл. 10. В писмената заповед по чл. 9 за
увеличаване на нормалната дневна продължителност на служебното време се определят:
1. правното основание;
2. причините, налагащи необходимостта
от превишаване на нормалната дневна продължителност на служебното време;
3. продължителността на времето, с което
се удължава служебното време в часове;
4. военнослужещите, за които се отнася
заповедта;
5. дните, в които военнослужещите ще
работят в режим на намалено работно време
или ще ползват почивни дни, в рамките на
месечната продължителност на служебното
време по чл. 3.
Чл. 11. Увеличаването на нормалната продължителност на служебното време в рамките,
определени в чл. 7, се допуска в границите на
месечната продължителност на служебното
време, определена по чл. 3, за месеца, през
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който се налага изпълнение на задачите в
условия на увеличена продължителност на
служебното време.
Чл. 12. При увеличаване на нормалната
дневна продължителност на служебното време се осигурява непрекъсната междудневна
почивка, която не може да бъде по-малко от
12 часа.
Чл. 13. Реж им на работа с у величена
продължителност на служебното време се
допуска за срок до 60 работни дни през една
календарна година, но за не повече от 20
работни дни последователно.
Чл. 14. За изпълнение на служебни задължения при увеличаване на нормалната дневна
продължителност на служебното време от
военнослужещите жени, които са бременни
или в напреднал етап на лечение инвитро,
майки с деца до 6-годишна възраст и от майки,
грижещи се за деца с увреждания, независимо от възрастта им, се дава съгласие от тях
в писмена форма с декларация-съгласие по
образец съгласно приложение № 1.
Чл. 15. Увеличаването на нормалната дневна продължителност на служебното време на
военнослужещия задължително се компенсира
с почивка.
Раздел IV
Служебно време при носене на дежурство
Чл. 16. Максималната продължителност на
служебното време при носене на дежурство не
може да превишава 24 часа, а общо за един
месец – 168 часа.
Чл. 17. При носене на 24-часови дежурства
служебното време се зачита в размер на 12
часа за всеки от дните, през които се носи
дежурството, независимо от разпределението
му по часове в тези дни.
Чл. 18. (1) Военнослужещите се назначават за носене на дежурства по утвърден от
ръководителя на съответната структура или
командира (началника) на военното формирование месечен график.
(2) Графикът се изготвя и утвърждава до
25-о число на месеца, предхождащ месеца, за
който се отнася.
(3) Графикът за носене на дежурствата се
изготвя при отчитане на общия размер на
месечната продължителност на служебното
време в часове, определена по реда на чл. 3 и
изискванията за осигуряване на междудневна и
междуседмична почивка на военнослужещите.
(4) Военнослужещият се уведомява срещу
подпис за дните, в които е определен за носене на дежурство.
(5) Промяна в дните за носене на дежурство от военнослужещия се извършва с
разрешение на ръководителя или командира
(началника) по ал. 1, за което се уведомява
военнослужещият.
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Чл. 19. Ръководител ят на съответната
структура или командирът (началникът) на
военното формирование издава писмена заповед за носене на дежурство, която съдържа:
1. дежурството, което ще носи военнослужещият, и неговата продължителност;
2. дните, в които военнослужещият ще
ползва почивни дни в рамките на месечната
продължителност на служебното време по
чл. 3.
Чл. 20. На военнослужещите, които ще носят дежурствата в съответствие с утвърдените
графици, се извършва инструктаж:
1. за дежурство през делнични дни – в
рамките на служебното време на предходния
или същия работен ден;
2. за дежурство през почивни и/или празнични дни – в рамките на служебното време
на последния работен ден преди почивните
и/или празничните дни.
Чл. 21. Продължителността на служебното
време за дежурство се определя от момента
на приемане на дежурството до момента на
неговото сдаване. Тази продължителност не
може да превишава 24 часа.
Чл. 22. При дежурства, обхващащи част от
междуседмичната почивка, на военнослужещите се осигурява през работната седмица,
следваща дежурството, ползването на междуседмична почивка за почивния ден, в който
са носили дежурството.
Чл. 23. Не се разрешава назначаването за
носене на дежурства, включващи в продължителността си служебно време от 22.00 ч. до
06.00 ч., освен със съгласие, изразено писмено
с декларация-съгласие по образец съгласно
приложение № 1, от военнослужещи жени:
1. майки с деца до 6-годишна възраст;
2. майки, грижещи се за деца с увреждания
независимо от възрастта им.
Чл. 24. Правата на майката военнослужещ
по чл. 23 могат да се ползват от бащата военнослужещ, когато майката не е в състояние да се ползва от тях, както и от самотни
бащи военнослужещи.
Чл. 25. При създаване на организация на
служебното време за носене на дежурства от
военнослужещи, назначени на длъжности, за
които дежурството е основно функционално
задължение, изпълнението на служебните
задължения се осигурява в рамките на месечната продължителност на служебното време,
определена по реда на чл. 3.
Раздел V
Ред и условия за ползване на почивка при
увеличаване на нормалната дневна продължителност на служебното време и при носене
на дежурство
Чл. 26. В случаите, когато военнослужещият
не може да ползва почивката, определена в
заповедта по чл. 10 и 19, ръководителят на
съответната структура или командирът (на-
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чалникът) на военното формирование издава
писмена заповед, с която определя времето
на ползването є от военнослужещия.
Чл. 27. Отлагането на ползването на почивката по чл. 10 и 19 се допуска по изключение поради обоснована необходимост или
неотложни служебни причини до края на
календарния месец, в който е била увеличена нормалната дневна продължителност на
служебното време или е носено дежурството.
Чл. 28. Компенсирането на часовете служебно време, положени над нормалната дневна продължителност на служебното време
за определен период, в рамките на общата
продължителност на служебното време се
извършва в рамките на месеца, през който
се изпълнява службата. В случаите, когато
е работено в режим на удължено служебно
време през последните дни на календарния
месец, компенсирането се извършва в рамките
на следващия календарен месец.
Раздел VI
Отчет и контрол върху ползваните почивки
при увеличаване на нормалната дневна продължителност на служебното време и при
носене на дежурство
Чл. 29. Ежемесечно до пето число на месеца при наличие на некомпенсирани часове
командирите (началниците) на батальон, полк,
бригада, база изготвят обобщена поименна
справка за броя некомпенсирани часове над
нормалната продължителност на служебното
време към 30-о число на предходния месец.
Чл. 30. До 10-о число на месеца командирите
(началниците) на батальон, полк, бригада, база
анализират изготвените справки по чл. 29 и
създават организация за пълно компенсиране
на часовете над нормалната продължителност
на служебното време.
Чл. 31. До 15-о число на месеца, следващ
т римесечието, командирите на бата льон,
полк, бригада, база изготвят и представят по
команден ред до длъжностните лица по чл. 32
обобщена поименна справка за броя некомпенсирани часове над нормалната продължителност на служебното време за предходното
тримесечие и създадената организация за
пълното им компенсиране.
Чл. 32. Командващият на Съвместното
командване на силите и командирите на видовете въоръжени сили осъществяват контрол
на подчинените им военни формирования за
компенсиране на часовете над нормалната
продължителност на служебното време.
Чл. 33. Ръководителите на структури на
пряко подчинение на министъра на отбраната организират и осъществяват контрол за
компенсиране на часовете над нормалната
продължителност на служебното време в
подчинените им структури.
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Раздел VII
Отчитане на служебното време при нормална продължителност, при увеличаване
на нормалната дневна продължителност на
служебното време и при дежурства
Чл. 34. Продължителността на служебното
време на военнослужещите, работещи в режим
на нормална продължителност на служебното
време, се изчислява в работни дни подневно,
а на военнослужещите, работещи в режим на
нормална и/или увеличена продължителност
на служебното време и/или носене на дежурства, се извършва сумирано изчисляване на
служебното време за месеца в рамките на
месечната продължителност на служебното
време, определена в чл. 3.
Чл. 35. Отчитането на служебното време
при извършване на дежурства до 24 часа от
военнослужещите, назначени на длъжности,
за които дежурството е основна функция по
длъжностно разписание, се извършва при
сумирано изчисляване на служебното време
на всеки военнослужещ в часове за всяко
полугодие от календарната година. Продължителността на служебното време за всяко
полугодие от календарната година се определя
като сбор от месечната продължителност на
служебното време в часове за всеки един от
месеците в полугодието по реда, определен
в чл. 3.
Раздел VIII
Изпълнение на възложени задължения над
общата продължителност на служебното време
и изпълнение на службата през почивни дни
и в дните на официални празници
Чл. 36. (1) Изпълнение на възложени
задължения над общата продължителност
на служебното време на военнослужещите
е изпълнението на служебните задължения
след 12-ия час в денонощието.
(2) Допуска се изпълнение на възложени
задължения над общата продължителност на
служебното време, когато:
1. общата продължителност на служебното
време на военнослужещия в денонощие надвишава с повече от 4 часа нормалната дневна
продължителност на служебното време;
2. поради обективни причини е невъзможно изпълнението на разпоредбата на чл. 34
(некомплект и/или заболяване и/или ползване на полагаем годишен отпуск от повече
от 25 на сто от личния състав на военното
формирование/структурата на пряко подчинение на министъра на отбраната, участие в
мероприятия по плана за бойна подготовка
извън постоянната дислокация на военното
формирование и други мероприятия, свързани с ангажиране на повече от 50 на сто от
личния състав на военното формирование/
структурата на пряко подчинение на министъра на отбраната).
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Чл. 37. Разрешение за изпълнение на
възложени задължения над общата продължителност на служебното време и/или за
изпълнение на службата през почивни дни и
в дните на официални празници се дава от:
1. министъра на отбраната или оправомощено от него длъжностно лице – за военнослужещите от административните звена от
Министерството на отбраната;
2. ръководителя на съответната структура или оправомощено от него длъжностно
лице – за военнослужещите от структурите на
пряко подчинение на министъра на отбраната;
3. началника на отбраната – за военнослужещите от Съвместното командване на силите
и командванията на видовете въоръжени сили;
4. командващия на Съвместното командване на силите и командирите на видовете
въоръжени сили – за военнослужещите от
подчинените им военни формирования.
Чл. 38. Разрешението за изпълнение на
възложени задължения над общата продължителност на служебното време и за изпълнение
на службата през почивни дни и в дните на
официални празници се дава въз основа на
писмено искане по команден ред до длъжностните лица по чл. 37, съдържащо:
1. правното основание;
2. причините, налагащи необходимостта
от изпълнение на възложени задължения над
общата продължителност на служебното време
и за изпълнение на службата през почивни
дни и в дните на официални празници;
3. списък на военнослужещите и броя на
часовете, в които ще изпълняват възложени
задължения над общата продължителност на
служебното време и положените от тях часове
над общата продължителност на служебното
време от началото на календарната година,
съответно списък на военнослужещите и
броя на часовете за изпълнение на службата
през почивни дни и в дните на официални
празници.
Чл. 39. Изпълнение на възложени задължения над общата продължителност на служебното време и за изпълнение на службата
през почивни дни и в дните на официални
празници се извършва след получаване на
писмено разрешение въз основа на заповед
на ръководителя на съответната структура
или на командира (началника) на военното
формирование, която съдържа реквизитите
по чл. 38, и дните, в които военнослужещите
ще бъдат компенсирани с почивка.
Чл. 40. Продължителността на изпълнение на възложени задължения над общата
продължителност на служебното време и за
изпълнение на службата през почивни дни
и в дните на официални празници за една
календарна година не може да надвишава
150 часа.
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Чл. 41. (1) За изпълнение на възложени
задължения над общата продължителност на
служебното време и за изпълнение на службата
през почивни дни и в дните на официални
празници от майки с деца до 6-годишна възраст
и от майки, грижещи се за деца с увреждания
независимо от възрастта им, същите изразяват
съгласие в писмена форма за всеки отделен
случай с декларация-съгласие по образец
съгласно приложение № 1.
(2) Забранява се изпълнението на възложени задължения над общата продължителност
на служебното време от военнослужещите
жени, които са бременни или са в напреднал
етап на лечение инвитро.
Чл. 42. При необходимост от възлагане
на изпълнение на задължения над общата
продължителност на служебното време и за
изпълнение на службата през почивни дни
и в дните на официални празници военнослужещите се уведомяват предварително не
по-късно от 24 часа преди изпълнението им,
с изключение на случаите по чл. 194, ал. 5
от Закона за отбраната и въоръжените сили
на Република България.
Раздел IX
Изплащане на допълнително възнаграждение
за изпълнение на възложени задължения над
общата продължителност на служебното време
и за изпълнение на службата през почивни
дни и в дните на официални празници
Чл. 43. За изпълнение на възложените
задължения над общата продължителност
на служебното време през работни дни на
военнослужещия се заплаща допълнително
възнаграждение, както следва:
1. определя се основно възнаграждение за
един час, като основното месечно възнаграждение на военнослужещия в съответствие с
присвоеното му военно звание и степен в
обхвата на званието се разделя на месечната
продължителност на служебното време в часове, определена по чл. 3, за месеца, в който
има изпълнение на възложени задължения
над общата продължителност на служебното
време;
2. допълнителното възнаг ра ж дение за
месеца е в размер 25 на сто от основното
възнаграждение на военнослужещия за един
час, определено по реда на т. 1, и умножено
по броя на часовете за месеца, през които е
изпълнявал възложени задължения над общата
продължителност на служебното време.
Чл. 44. За изпълнение на службата през
почивните дни на военнослужещия се заплаща допълнително възнаграждение в размер
50 на сто, изчислено върху основното му
възнаграждение, а за дните на официалните
празници – допълнително възнаграждение в
размер 100 на сто, изчислено върху основното
му възнаграждение.
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Чл. 45. Възнаграждението по чл. 43 и 44
се начислява и изплаща въз основа на писмена заповед на ръководителя на съответната структура или командира (началника)
на военното формирование, издадена до 5-о
число на месеца, следващ месеца, през който
са изпълнявани възложени задължения над
общата продължителност на служебното време
или изпълнение на службата през почивни дни
или в дните на официални празници.
Раздел X
Отчитане на часовете за изпълнение на възложени задължения над общата продължителност на служебното време и за изпълнение
на службата през почивни дни и в дните на
официални празници
Чл. 46. За отчитане на часовете за изпълнение на възложени задължения над общата
продължителност на служебното време и за
изпълнение на службата през почивни дни
и в дните на официални празници се води
специална книга по образец съгласно приложение № 2.
Чл. 47. Специалната книга по чл. 46 се води
от структурите по управление на човешките
ресурси (по личния състав/структурните звена,
изготвящи ежедневната заповед на командира
(началника) или ръководителя за дейността
на военното формирование или съответната
структура) в Министерството на отбраната,
структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия
и се завежда в съответното деловодство по
установения ред.
Чл. 48. В специалната книга по чл. 46
структурите по управление на човешките
ресу рси (по лични я състав/ст ру к т у рните
звена, изготвящи ежедневната заповед на
командира (началника) или ръководителя за
дейността на военното формирование или
съответната структура) ежемесечно изготвят
рекапитулация за броя на часовете за изпълнение на възложени задължения над общата
продължителност на служебното време и за
изпълнение на службата през почивни дни и
в дните на официални празници от всеки военнослужещ, а финансовите органи попълват
съответната графа от специалната книга по
чл. 46 и определят размера на допълнителното
възнаграждение по реда на чл. 43 и 44.
Чл. 49. Въз основа на рекапитулацията по
чл. 48 структурите по управление на човешките ресурси (по личния състав/структурните
звена, изготвящи ежедневната заповед на
командира (началника) или ръководителя за
дейността на военното формирование или
съответната структура) изготвят заповед на
ръководителя на съответната структура или
командира (началника) на военното формирование за изплащане на допълнителното
възнаграждение.
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Чл. 50. До 5-о число на месеца, следващ
полугодието, структурите по управление на
човешките ресурси (по личния състав/структурните звена, изготвящи ежедневната заповед
на командира (началника) или ръководителя
за дейността на военното формирование или
съответната структура) изготвят отчет за
броя на часовете за изпълнение на възложени
задължения над общата продължителност на
служебното време и за изпълнение на службата
през почивни дни и в дните на официални
празници, както и изплатените допълнителни възнаграждения за всяко полугодие от
календарната година по образец съгласно
приложение № 3 и го изпращат, както следва:
1. до видовете въоръжени сили и Съвместното командване на силите – от подчинените
им военни формирования по команден ред;
2. до структурата по управление на човешките ресурси в Министерството на отбраната – от структурите на пряко подчинение на
министъра на отбраната и от административните звена в Министерството на отбраната.
Чл. 51. До 20-о число на месеца, следващ полугодието, структурите по чл. 50, т. 1
изпращат обобщен отчет до структурата по
управление на човешките ресурси в Министерството на отбраната по образец съгласно
приложение № 4.
Чл. 52. Структурата по управление на
човешките ресу рси в Министерството на
отбраната в срок до два календарни месеца
след изтичане на полугодието изготвя и представя на министъра на отбраната анализ за
броя на часовете за изпълнение на възложени
задължения над общата продължителност
на служебното време и за изпълнение на
службата през почивни дни и в дните на официални празници от военнослужещите през
изтеклото полугодие (година) и препоръки
за отстраняването на причините, довели до
полагането им.
Допълнителна разпоредба
§ 1. По смисъла на тази наредба „Ръководител на съответна структура“ е министърът
на отбраната или оправомощени от него
длъжностни лица – за администрацията на
Министерството на отбраната, както и ръководителите на структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната по чл. 78
от Закона за отбраната и въоръжените сили
на Република България – за ръководените от
тях структури.
Заключителни разпоредби
§ 2. Наредбата се издава на основание
чл. 194, ал. 7 и чл. 214, ал. 2 във връзка с ал. 1,
т. 3 от Закона за отбраната и въоръжените
сили на Република България.
§ 3. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Аню Ангелов
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Приложение № 1
към чл. 5, ал. 2, чл. 14,
23, 24 и чл. 41, ал. 1
Вх. № …………………..........
от …………………… 20…. г.
ДО
……………………………..
ръководителя на
съответната структура/
командира (началника)
НА ……………………………
ГР. ....…………………………
Д Е К Л А Р А Ц И Я - С Ъ Г Л А С И Е
От ..………………………………………………………………….…,
(звание, собствено, бащино и фамилно име)
ЕГН …………...……, военнослужещ/а в ..............
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ……………………………….,
На основание чл. ….. от наредбата и във връзка
със Заповед № .......................................................
на ръководителя на съответната структ у ра/
командира (началника) на ............................. за:
 изпълнение на службата от 22.00 ч. до
06.00 ч. (чл. 5, ал. 2/чл. 23/чл. 24) от ................
20 … г. до ..….… 20… г. заявявам, че съм съгласен/
съгласна да изпълнявам службата в посоченото
в заповедта време;
 увеличаване на нормалната дневна продължителност на служебното време (чл. 14) за
срок от .…..… 20… г. до ….…… 20…г. от ……………….
часа до ……….. часа заявявам, че съм съгласен/
съгласна да изпълнявам службата в посоченото
в заповедта време;
 изпълнение на възложени задължения над
общата продължителност на служебното време
(чл. 41, ал. 1) на .…..… 20… г. от ………………. часа до
…………….. часа заявявам, че съм съгласен/съгласна да изпълнявам възложени задължения над
общата продължителност на служебното време;
 изпълнение на службата през почивни дни
и/или в дните на официални празници (чл. 41,
ал. 1) на .…..… 20… г. от ………………. часа до ……………..
часа заявявам, че съм съгласен/съгласна да изпълнявам възложени задължения през почивни
дни и в дните на официални празници.
Декларирам, че попадам в категорията военнослужещи като:
 майка на дете до 6-годишна възраст;
 майка, грижеща се за дете с увреждания,
независимо от възрастта му;
 бременна или в напреднал етап на лечение
инвитро (само при увеличаване на нормалната
дневна продължителност на служебното време
по чл. 14);
 баща военнослужещ по чл. 24 от наредбата.
Забележка. Попълва се съответната част.

Дата: …………………… г.

Подпис:
(звание, фамилия)

Населено място: ……………………………………..

Приложение № 2
към чл. 46

2

1

в работните дни
5

6

7

общо

Общ брой на часовете за изпълнение на възложени задължения
над общата продължителност на
служебното време и за изпълнение
на службата през почивни дни и в
дните на официални празници през
месец ……………… година

4

8

10

Вх. № ….. на декларация-съгласие по чл. 41, ал. 1

11

Ръководител на структура/командир
(началник) на военното формирование: (….......................….)
(звание, фамилия)

Изплатено допълнително възнаграждение за изпълнение на възложени задължения над общата продължителност на
служебното време и за изпълнение на
службата през почивни дни и в дните
на официа лни празници през месец
……………… година

9

Заповед на ръководителя на структурата/
командира (началника) на ….………......………
№ ..…../………

ВЕСТНИК

Началник личен състав: (….......................….)
Главен счетоводител: (….......................….)
				
(звание, фамилия)
(звание, фамилия)

Общ брой на военнослужещите за
изпълнение на възложени задължения над общата продължителност на
служебното време и за изпълнение на
службата през почивни дни и в дните
на официални празници през месец
……………… година

3.

2.

дати, месец

3

в почивните дни

през текущия месец

ДЪРЖАВЕН

1.

Звание, име,
презиме,
фамилия

№
по
ред
общо от началото
на календарната
година

Брой часове за изпълнение на възложени задължения над
общата продължителност на служебното време и за изпълнение на службата през почивни дни и в дните на официални празници от военнослужещи

Изплатено допълнително
възнаграждение

КНИГА
за отчитане на часовете за изпълнение на възложени задължения над общата продължителност на служебното време и за изпълнение на службата
през почивни дни и в дните на официални празници от военнослужещи

Структура/военно формирование: ……………………………..

в дните на официалните празници

БРОЙ 2
С Т Р. 1 2 3

2

Военнослужещи

Общо:

Войници

Сержанти

Оф. кандидати

Офицери

3

Брой военнослужещи

4

в работните дни
5

в почивните дни
6

7

8

10

11

Ръководител на структура/командир
(началник) на военното формирование: (….......................….)
(звание, фамилия)

9

ДЪРЖАВЕН

Структура/военно формирование

Началник личен състав: (….......................….)
Главен счетоводител: (….......................….)
				
(звание, фамилия)
(звание, фамилия)

Населено място

1

в дните на официалните празници

през ………… (първото/второто) полугодие

общо

124

общо за календарната
година

Брой часове за изпълнение на възложени задължения над общата продължителност на служебното време и за изпълнение на
службата през почивни дни и в дните на официални празници от
военнослужещи

Изплатено допълнително възнаграждение за първото/второто полугодие
в левове

за броя на часовете за изпълнение на възложени задължения над общата продължителност на служебното време и за изпълнение на
службата през почивни дни и в дните на официални празници от военнослужещи
през …………………………………….. (първото/второто) полугодие на ……………… година

ОТЧЕТ

Приложение № 3
към чл. 50

Изплатено допълнително възнаграждение за годината в левове

С Т Р.
ВЕСТНИК
БРОЙ 2

Приложение № 4
към чл. 51

2

1

………….

…….

……………

……………

Военнослужещи

Общо:

…………..

…………..

Всичко:

Войници

Сержанти

Оф. кан дидати

Офицери

4

Брой военнослужещи
………….

………….

5

в работните дни
………….

………….

6

в почивните дни
………….

………….

7

………….

………….

8

………….

………….

10

………….

………….

11

Изплатено допълнително възнаграждение за първото/второто полугодие
в левове

………….

………….

12

Ръководител на структура/командир
(началник) на военното формирование: (….......................….)
(звание, фамилия)

………….

………….

9

ВЕСТНИК

Началник личен състав: (….......................….)
Главен счетоводител: (….......................….)
				
(звание, фамилия)
(звание, фамилия)
11716

………….

2.

Населено място

3

в дните на официалните празници

през ………… (първото/второто) полугодие

ДЪРЖАВЕН

1.

Структура/военно формирование

№
по ред

общо за календарната
година

Брой часове за изпълнение на възложени задължения над
общата продължителност на служебното време и за изпълнение на службата през почивни дни и в дните на официални
празници от военнослужещи

Изплатено допълнително възнаграждение за годината в левове

ОБОБЩЕН ОТЧЕТ
за броя на часовете за изпълнение на възложени задължения над общата продължителност на служебното време и за изпълнение на службата
през почивни дни и в дните на официални празници от военнослужещи
през …………………………………….. (първото/второто) полугодие на ……………… година

общо

БРОЙ 2
С Т Р. 1 2 5

С Т Р.

126

ДЪРЖАВЕН

МИНИСТЕРСТВО
НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ
И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ 5 от 2006 г. за техническите паспорти на
строежите (обн., ДВ, бр. 7 от 2007 г.; изм.,
бр. 38 от 2008 г., бр. 22 от 2010 г. и бр. 98 от
2011 г.)
§ 1. В чл. 1, ал. 4 думата „съществуващи“
се заличава, думите „паметници на културата“ се заменят с „недвижими културни
ценности“, а думите „Националния институт
за паметниците на културата“ се заменят с
„Министерството на културата“.
§ 2. В чл. 5, ал. 1 се правят следните
изменения и допълнения:
1. Означението „(1)“ се заличава.
2. В т. 3 след думите „достъпна среда“
се поставя запетая и се добавя „изисквания
за опазване на защитени зони, на защитени
територии и на недвижими културни ценности, изисквания за защита при бедствия и
аварии и за физическа защита на строежите“.
§ 3. В чл. 9 ал. 2 се изменя така:
„(2) При съсобственост на строежа възлагането по ал. 1 може да се извърши от
н якои о т съсобст вениц и т е за смет ка на
всички съсобственици.“
§ 4. В чл. 17, ал. 2 думите „Националн и я и нс т и т у т за нед ви ж и мо т о к ул т у рно
наследство – в слу чаите, когато сградите
са обявени за паметници на културата“ се
заменят с „Министерството на културата – за
недвижимите културни ценности“.
§ 5. В чл. 21 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 3 думите „в т. 1“ се заменят със
„с нормативните ак тове, дейст ващи к ъм
момента на въвеж дането на строежите в
експлоатация“.
2. В т. 5 накрая се поставя запетая и се добавя „който включва оценка на техническите
характеристики на строежа за съответствие
с изиск вани ята на нормативните актове,
действащи към момента на въвеж дането
на строежите в експлоатация, както и възможностите за изпълнение на съществените
изисквания по чл. 169, ал. 1 ЗУТ, в т.ч. оценка
за сеизмичната осигуреност на строежа в
съответствие с действащите към момента
на обследването нормативни актове“.
§ 6. В § 2 от преходните и заключителните
разпоредби се правят следните изменения
и допълнения:

ВЕСТНИК

БРОЙ 2

1. А линея 1 се отменя.
2. В ал. 2 се правят следните изменения:
а) основният текст се изменя така:
„(2) Техническите паспорти на съществуващи строежи – държавна, общинска или
частна собственост, в т.ч. строежите – смесена държавна и частна собственост, или
смесена общинска и частна собственост, се
съставят в следните срокове в зависимост
от категорията им:“;
б) точка 1 се изменя така:
„1. от първа, втора и трета категория – до
31 декември 2014 г.;“
в) точки 2 и 3 се отменят.
3. А линея 3 се изменя така:
„(3) Техническите паспорти на сгради и
съоръжения от първа и втора категория с
основно производствено или технологично
предназначение, когато то е определено с
нормативен акт, се съставят в срока, определен по ал. 2, т. 1, а техническите паспорти
на сгради и съоръжения със спомагателно,
второстепенно или обслужващо предназначение се съставят в сроковете за съответните
категории строежи.“
4. В ал. 4 думите „по ал. 1 и 2“ се заменят с „по ал. 2“.
5. А линея 5 се отменя.
6. В ал. 6 думите „съгласно § 2, ал. 1 ЗУТ“
се заменят с „чл. 417, т. 1 от Гражданския
процесуален кодекс (ГПК)“.
7. Създава се ал. 8:
„(8) За съществуващи строежи моментът
на въвеждане в експлоатация (времето на
изграждане) се удостоверява с разрешение
за ползване или удостоверение за въвеждане
в експлоатация, а когато няма такива – с
акт за държавна или общинска собственост,
с разрешение за строеж или акт за собственост, как то и с вси чк и доказателст вени
средства, допустими по ГПК, включително
и с декларации.“
Допълнителни разпоредби
§ 7. Навсякъде в наредбата и в приложенията към нея думите „лиценз“ и „лиценза“
се заменят съответно с „удостоверение“ и
„удостоверението“.
§ 8. Навсякъде в наредбата думите „чл. 169,
ал. 1 и 2 ЗУ Т“ се заменят с „чл. 169, ал. 1 – 3
ЗУ Т“.
Министър:
Лиляна Павлова
11654

БРОЙ 2

ДЪРЖАВЕН

КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ
НАДЗОР

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 30 от 2006 г. за изискванията към
счетоводството, формата и съдържанието на
финансовите отчети, справките, докладите и
приложенията на застрахователите, презастрахователите и на здравноосигурителните
дружества (обн., ДВ, бр. 78 от 2006 г.; изм.,
бр. 55 от 2007 г., бр. 51 от 2008 г., бр. 49 и 89
от 2010 г. и бр. 5 от 2011 г.)
§ 1. В приложение 2.1 към чл. 6, ал. 1, т. 1
се правят следните изменения и допълнения:

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 2 7

1. На вся к ъде в „СП РА ВК А № ГА .1.1:
Т Е Х Н И Ч Е С К И Р Е З Е Р В И К Ъ М 31 .1 2
.............................. ГОДИНА І част“ преди ред
със съдържание „ОБЩО:“ се поставя ред със
съдържание „8. Застраховка „Заболяване“.
2. На вся к ъде в „СП РА ВК А № ГА.1.2:
Т Е Х Н И Ч Е С К И Р Е З Е Р В И К Ъ М 31 .1 2
......................... ГОДИНА ІІ част“ преди ред
със съдържание „ОБЩО:“ се поставя ред със
съдържание „8. Застраховка „Заболяване“.
3. „Справка № ГА.1.3: Граница на платежоспособност към 31 декември на ...............
........................................... година“ се изменя
така:

„Справка № ГА.1.3: Граница на платежоспособност към 31 декември на ............... година
Стойност

Граница на платежоспособност
Граница на платежоспособност (=ГП I+ГП II+ГП III+ГП IV+ГП V +ГП VI+ГП VII)

0

ГП I

Граница на платежоспособност за застраховки по раздел І, т. 1 и 2
от приложение № 1 към КЗ
Застраховка „Живот“ и рента и Женитбена и детска застраховка (= ГП1+ГП 2)

0

ГП1

Спрямо математическия резерв (в размера на резерва се включва
и резервът по активно презастраховане)

0

МР

Брутен размер на математическия резерв

КСП

Брутен размер на капитализираната стойност на пенсиите

РБУД

Резерв за бъдещо участие в дохода

БР
НМР
НКСП

Сума на брутните резерви (МР+КСП+РБУД)

0

Нетен размер на математическия резерв
Нетен размер на капитализираната стойност на пенсиите

НР

Сума на нетните резерви (НМР+НКСП)

К1

Коригиращ коефициент К 1= (НР/БР) К 1>0,85

0

ГП1= БР*К 1*0,04

0

ГП 2

Изчисления спрямо рисковия капитал
(извършват се за договори, за които рисковият капитал не е отрицателна величина)

0

БРК 1

Брутен рисков капитал за договори със срок над 5 години
БРК 1*0,30 %

БКР 2

Брутен рисков капитал за договори със срок над 3 години,
но не повече от 5 години
БКР 2*0,15 %

БКР 3

Брутен рисков капитал за договори със срок до 3 години включително

РКбр

РКбр = БРК1 + БРК2+ БРК3

БРК

Брутен рисков капитал

НРК

Нетен рисков капитал

БКР 3*0,1 %
0

С Т Р.
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К2

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 2

Коригиращ коефициент К 2= (НРК/БРК) К 2>0,5
ГП 2= РКбр * К 2

0

ГП II

Граница на платежоспособност за застраховки по раздел І, т. 3
от приложение № 1 към КЗ
Застраховка „Живот“, свързана с инвестиционен фонд (ГП1 + ГП 2 + ГП 3 + ГП4)

0

ГП1

когато застрахователят носи инвестиционен риск

БРир

Брутен размер на резерва по застраховка „Живот“, свързана с инвестиционен
фонд

НРир

Нетен размер на резерва по застраховка „Живот“, свързана с инвестиционен
фонд

К1

Коригиращ коефициент К 1 = (НРир/БРир) К 1>0,85
ГП1 = БРир * К 1 * 0,04

ГП 2

когато застрахователят не носи инвестиционен риск и пренесената сума за
покриване на разходите по управление е фиксирана за период над 5 години

БР

Брутен размер на резерв по застраховка „Живот“, свързана
с инвестиционен фонд

НР

Нетен размер на резерва по застраховка „Живот“, свързана с инвестиционен
фонд

К2

Коригиращ коефициент К 2 (НР/БР) К 2>0,85
ГП 2 = БР * К 2 * 0,01

ГП 3

когато застрахователят не носи инвестиционен риск и пренесената сума за покриване на разходите по управление не е фиксирана за период над 5 години

АРн

нетни административни разходи по застраховката за последния едногодишен
период

ГП4

когато застрахователят покрива риска смърт

ГП 3 = АРн * 0,25
БРКиф

Брутен рисков капитал по застраховка „Живот“, свързана с инвестиционен
фонд

НРКиф

Нетен рисков капитал по застраховка „Живот“, свързана с инвестиционен фонд

К3

0

0

0

Коригиращ коефициент К 3 = (НРКиф/БРКиф) К 3>0,5
ГП4 = БРКиф * К 3 * 0,003

0

ГП III

Граница на платежоспособност за застраховки по раздел І, т. 4
от приложение № 1 към КЗ
Постоянна здравна застраховка (ГП1+ГП 2)

0

ГП1

граница на платежоспособност, определена по реда на чл. 14, ал. 1, т. 1 от Наредба № 21

БМРзз

Брутен математически резерв, включително резервът по активно презастраховане

НМРзз

Нетен размер на математическия резерв

К1
ГП 2
Прил. № 1
ПП

Коригиращ коефициент К 1= (НМРзз/БМРзз) К 1>0,85
ГП1 = БМРзз * К 1 * 0,04

0

граница на платежоспособност, определена по реда на чл. 20 от Наредба № 21
по-високият резултат от ГПп и ГПщ

0

I метод Граница на платежоспособност, изчислена спрямо премиите
Премиен приход през последния едногодишен период, вкл. премиите по активно презастраховане

ППн

Пренос-премиен резерв към началото на периода

ППкр

Пренос-премиен резерв към края на периода

БРОЙ 2
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Спечелена премия за последния едногодишен период (ПП + ППн – ППкр)

0

П

По-високият от премийния приход през последния едногодишен период и спечелената премия

0

ВП1

Частта от включените в премийния приход ПП върнати премии през последния едногодишен период

ВП 2

Частта от включените в премийния приход ПП отписани вземания по премии
във връзка с предсрочно прекратени договори

ВП 3

Частта от включените в премийния приход ПП данъци, вноски във фондове и
други законоустановени отчисления за последния едногодишен период

ВП

Върнати премии през последния едногодишен период (ВП1 + ВП 2 + ВП 3)

ИП1

Извършени плащания по претенции през едногодишния период, предшестващ
предходния. В извършените плащания се включват разходите за ликвидация на
претенции, както и получените суми и начислени вземания по регреси, т.е.
регресите не се приспадат.

ИП 2

Извършени плащания по претенции през предходния едногодишен период.
В извършените плащания се включват разходите за ликвидация на претенции,
както и получените суми и начислени вземания по регреси, т.е. регресите не се
приспадат.

ИП 3

Извършени плащания по претенции през последния едногодишен период (последните 12 месеца). В извършените плащания се включват разходите за ликвидация на претенции, както и получените суми и начислени вземания по регреси, т.е. регресите не се приспадат.

ИП

Извършени плащания през 3-годишния период (ИП1 + ИП 2 + ИП 3)

ДП1

Делът на презастрахователите в извършени плащания по претенции през едногодишния период, предшестващ предходния.

ДП 2

Делът на презастрахователите в извършени плащания по претенции през предходния едногодишен период.

ДП 3

Делът на презастрахователите в извършени плащания по претенции през последния едногодишен период.

ДП

Делът на презастрахователите в извършени плащания по претенции през 3-годишния период (ДП1 + ДП 2 + ДП 3)

РППн

Резерв за предстоящи плащания към началото на тригодишния период

РППкр

Резерв за предстоящи плащания към края на периода

ПРПП

Промяна в резерва за предстоящи плащания за предходните 3 години
(РППкр – РППн)

0

0

0

0

ПРППн

Дял на презастрахователите в резерва за предстоящи плащания към началото
на тригодишния период

ПРППкр

Дял на презастрахователите в резерва за предстоящи плащания към края на
периода

ППРПП

Промяна в дела на презастрахователите в резерва за предстоящи плащания за
предходните 3 години (ПРППкр – ПРППн)

0

НВП

Нетни възникнали претенции през предходните 3 години (ИП – ДП +
ПРПП – ППРПП)

0

БВП

Възникнали претенции през предходните 3 години (ИП + ПРПП)

0

К1
ГПп

Коефициент К1 = НВП/БВП, К1 > 0,50
Границата на платежоспособност I метод
ГПп = (П – ВП) x 0,18 х К1, когато (П – ВП) < 106 200 000
ГПп = [0,18 x 106 200 000 + 0,16 x (П – ВП – 106 200 000)] x К1, когато
(П – ВП) > 106 200 000

Прил. № 2

ІI метод – Граница на платежоспособност, изчислена спрямо средногодишния
размер на претенциите

0
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БРОЙ 2

ИП1

Извършени плащания по претенции през едногодишния период, предшестващ
предходния. В извършените плащания се включват разходите за ликвидация на
претенции, както и получените суми и начислени вземания по регреси, т.е. регресите не се приспадат.

ИП 2

Извършени плащания по претенции през предходния едногодишен период.
В извършените плащания се включват разходите за ликвидация на претенции,
както и получените суми и начислени вземания по регреси, т.е. регресите не се
приспадат.

ИП 3

Извършени плащания по претенции през последния едногодишен период (последните 12 месеца). В извършените плащания се включват разходите за ликвидация на претенции, както и получените суми и начислени вземания по регреси, т.е. регресите не се приспадат.

ИП

Извършени плащания през 3-годишния период (ИП1 + ИП 2 + ИП 3)

РППн

Резерв за предстоящи плащания, включително резервът по активно презастраховане, към началото на тригодишния период

РППкр

Резерв за предстоящи плащания, включително резервът по активно презастраховане, към края на периода

ПРПП

Промяна в резерва за предстоящи плащания за предходните 3 едногодишни периода (РППкр – РППн)

К1

1/3 – когато общият размер на извършените плащания по претенции, съответно промяната в резерва за предстоящи плащания и приходите от регресни искове, е за последните 3 едногодишни периода

К2

Коефициент К2 = НВП/БВП, К2 > 0,50

ГПщ

Границата на платежоспособност ІI метод

0

0

0

ГПщ = (ИП + ПРПП) x К1 x 0,26 x К2, когато (ИП + ПРПП) x К1 <
74 400 000
ГПщ = {0,26 x 74 400 000 + 0,23 x [(ИП + ПРПП) x К1 – 74 400 000]} x К2,
когато (ИП + ПРПП) x К1 > 74 400 000
ако застраховката отговаря на условията по чл. 16, ал. 2 от Наредба № 21, величините 106 200 000 и 74 400 000 се намаляват до една трета от стойността им.

ГП IV
БМРик
НМРик
К1
ГП V
Прил. № 1
ПП

Граница на платежоспособност за застраховки по раздел І, т. 5
от приложение № 1 към КЗ
Изкупуване на капитал (= БМРик * К1 * 0,04)
Брутен математически резерв, включително резервът по активно
презастраховане
Нетен размер на математическия резерв
Коригиращ коефициент К 1= (НМРик/БМРик) К 1>0,85
Граница на платежоспособност за застраховки по раздел І, т. 6 – Допълнителна
застраховка, определен по реда на чл. 20 – по-високият резултат от ГПп и ГПщ

0

I метод Граница на платежоспособност, изчислена спрямо премиите
Премиен приход през последния едногодишен период, вкл. премиите по активно презастраховане

ППн

Пренос-премиен резерв към началото на периода

ППкр

Пренос-премиен резерв към края на периода

П

0

Спечелена премия за последния едногодишен период (ПП + ППн – ППкр)

0

По-високият от премийния приход през последния едногодишен период
и спечелената премия

0

ВП1

Частта от включените в премийния приход ПП върнати премии през последния едногодишен период

ВП2

Частта от включените в премийния приход ПП отписани вземания по премии
във връзка с предсрочно прекратени договори

БРОЙ 2
ВП 3
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Частта от включените в премийния приход ПП данъци, вноски във фондове и
други законоустановени отчисления за последния едногодишен период

ВП

Върнати премии през последния едногодишен период (ВП1 + ВП 2 + ВП 3)

ИП1

Извършени плащания по претенции през едногодишния период, предшестващ
предходния. В извършените плащания се включват разходите за ликвидация на
претенции, както и получените суми и начислени вземания по регреси, т.е. регресите не се приспадат.

ИП 2

Извършени плащания по претенции през предходния едногодишен период. В
извършените плащания се включват разходите за ликвидация на претенции,
както и получените суми и начислени вземания по регреси, т.е. регресите
не се приспадат.

ИП 3

Извършени плащания по претенции през последния едногодишен период (последните 12 месеца). В извършените плащания се включват разходите за ликвидация на претенции, както и получените суми и начислени вземания по регреси, т.е. регресите не се приспадат.

ИП

Извършени плащания през 3-годишния период (ИП1 + ИП 2 + ИП 3)

ДП1

Делът на презастрахователите в извършени плащания по претенции през едногодишния период, предшестваш предходния

ДП 2

Делът на презастрахователите в извършени плащания по претенции през
предходния едногодишен период

ДП 3

Делът на презастрахователите в извършени плащания по претенции през последния едногодишен период

ДП

Делът на презастрахователите в извършени плащания по претенции през 3-годишния период (ДП1 + ДП 2 + ДП 3)

РППн

Резерв за предстоящи плащания към началото на тригодишния период

РППкр

Резерв за предстоящи плащания към края на периода

ПРПП

Промяна в резерва за предстоящи плащания за предходните 3 години
(РППкр – РППн)

0

0

0

0

ПРППн

Дял на презастрахователите в резерва за предстоящи плащания към началото
на тригодишния период

ПРППкр

Дял на презастрахователите в резерва за предстоящи плащания към края на
периода

ППРПП

Промяна в дела на презастрахователите в резерва за предстоящи плащания за
предходните 3 години (ПРППкр – ПРППн)

0

НВП

Нетни възникнали претенции през предходните 3 години (ИП – ДП +
ПРПП – ППРПП)

0

БВП

Възникнали претенции през предходните 3 години (ИП + ПРПП)

0

К1
ГПп

Коефициент К1 = НВП/БВП, К1 > 0,50
Границата на платежоспособност I метод
ГПп = (П – ВП) x 0,18 х К1, когато (П – ВП) < 106 200 000
ГПп = [0,18 x 106 200 000 + 0,16 x (П – ВП – 106 200 000)] x К1, когато
(П – ВП) > 106 200 000

Прил. № 2

ІI метод – Граница на платежоспособност, изчислена спрямо средногодишния
размер на претенциите

ИП1

Извършени плащания по претенции през едногодишния период, предшестващ
предходния. В извършените плащания се включват разходите за ликвидация на
претенции, както и получените суми и начислени вземания по регреси,
т.е. регресите не се приспадат.

ИП 2

Извършени плащания по претенции през предходния едногодишен период.
В извършените плащания се включват разходите за ликвидация на претенции,
както и получените суми и начислени вземания по регреси, т.е. регресите не се
приспадат.

0
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БРОЙ 2

Извършени плащания по претенции през последния едногодишен период (последните 12 месеца). В извършените плащания се включват разходите за ликвидация на претенции, както и получените суми и начислени вземания по регреси, т.е. регресите не се приспадат.
Извършени плащания през 3-годишния период (ИП1 + ИП 2 + ИП 3)

РППн

Резерв за предстоящи плащания, включително резервът по активно презастраховане, към началото на тригодишния период

РППкр

Резерв за предстоящи плащания, включително резервът по активно презастраховане, към края на периода

ПРПП

Промяна в резерва за предстоящи плащания за предходните 3 едногодишни периода (РППкр – РППн)

К1

1/3 – когато общият размер на извършените плащания по претенции, съответно промяната в резерва за предстоящи плащания и приходите от регресни
искове, е за последните 3 едногодишни периода

К2
ГПщ

0

0

Коефициент К2 = НВП/БВП, К2 > 0,50
Границата на платежоспособност ІI метод

0

ГПщ = (ИП + ПРПП) x К1 x 0,26 x К2, когато (ИП + ПРПП) x К1 <
74 400 000
ГПщ = {0,26 x 74 400 000 + 0,23 x [(ИП + ПРПП) x К1 – 74 400 000]} x К2,
когато (ИП + ПРПП) x К1 > 74 400 000
ГП VI
Прил. № 1
ПП

Граница на платежоспособност за застраховки по раздел ІІ, т.1 от приложение
№ 1 към КЗ – Застраховка „Злополука“
определен по реда на чл. 20 – по-високият резултат от ГПп и ГПщ

0

I метод Граница на платежоспособност, изчислена спрямо премиите
Премиен приход през последния едногодишен период, вкл. премиите по активно презастраховане

ППн

Пренос-премиен резерв към началото на периода

ППкр

Пренос-премиен резерв към края на периода
Спечелена премия за последния едногодишен период (ПП + ППн – ППкр)

0

П

По-високият от премийния приход през последния едногодишен период и спечелената премия

0

ВП1

Частта от включените в премийния приход ПП върнати премии през последния едногодишен период

ВП 2

Частта от включените в премийния приход ПП отписани вземания по премии
във връзка с предсрочно прекратени договори

ВП3

Частта от включените в премийния приход ПП данъци, вноски във фондове и
други законоустановени отчисления за последния едногодишен период

ВП

Върнати премии през последния едногодишен период (ВП1 + ВП 2 + ВП 3)

ИП1

Извършени плащания по претенции през едногодишния период, предшестващ
предходния. В извършените плащания се включват разходите за ликвидация на
претенции, както и получените суми и начислени вземания по регреси, т.е. регресите не се приспадат.

ИП 2

Извършени плащания по претенции през предходния едногодишен период.
В извършените плащания се включват разходите за ликвидация на претенции,
както и получените суми и начислени вземания по регреси, т.е. регресите не се
приспадат.

ИП 3

Извършени плащания по претенции през последния едногодишен период (последните 12 месеца). В извършените плащания се включват разходите за ликвидация на претенции, както и получените суми и начислени вземания по регреси, т.е. регресите не се приспадат.

ИП

Извършени плащания през 3-годишния период (ИП1 + ИП 2 + ИП 3)

ДП1

Делът на презастрахователите в извършени плащания по претенции през едногодишния период, предшестващ предходния.

0

0
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ДП 2

Делът на презастрахователите в извършени плащания по претенции през предходния едногодишен период

ДП 3

Делът на презастрахователите в извършени плащания по претенции през последния едногодишен период

ДП

Делът на презастрахователите в извършени плащания по претенции през
3-годишния период (ДП1 + ДП 2 + ДП 3)

РППн

Резерв за предстоящи плащания към началото на тригодишния период

РППкр

Резерв за предстоящи плащания към края на периода

ПРПП

Промяна в резерва за предстоящи плащания за предходните 3 години
(РППкр – РППн)

0

0

ПРППн

Дял на презастрахователите в резерва за предстоящи плащания към началото
на тригодишния период

ПРППкр

Дял на презастрахователите в резерва за предстоящи плащания към края на
периода

ППРПП

Промяна в дела на презастрахователите в резерва за предстоящи плащания за
предходните 3 години (ПРППкр – ПРППн)

0

НВП

Нетни възникнали претенции през предходните 3 години (ИП – ДП +
ПРПП – ППРПП)

0

БВП

Възникнали претенции през предходните 3 години (ИП + ПРПП)

0

К1
ГПп

Коефициент К1 = НВП/БВП, К1 > 0,50
Границата на платежоспособност I метод

0

ГПп = (П – ВП) x 0,18 х К1, когато (П – ВП) < 106 200 000
ГПп = [0,18 x 106 200 000 + 0,16 x (П – ВП – 106 200 000)] x К1, когато
(П – ВП) > 106 200 000

Прил. № 2

ІI метод – Граница на платежоспособност, изчислена спрямо средногодишния
размер на претенциите

ИП1

Извършени плащания по претенции през едногодишния период, предшестващ
предходния. В извършените плащания се включват разходите за ликвидация на
претенции, както и получените суми и начислени вземания по регреси, т.е. регресите не се приспадат.

ИП2

Извършени плащания по претенции през предходния едногодишен период.
В извършените плащания се включват разходите за ликвидация на претенции,
както и получените суми и начислени вземания по регреси, т.е. регресите не се
приспадат.

ИП 3

Извършени плащания по претенции през последния едногодишен период (последните 12 месеца). В извършените плащания се включват разходите за ликвидация на претенции, както и получените суми и начислени вземания по регреси, т.е. регресите не се приспадат.

ИП

Извършени плащания през 3-годишния период (ИП1 + ИП 2 + ИП 3)

РППн

Резерв за предстоящи плащания, включително резервът по активно презастраховане, към началото на тригодишния период

РППкр

Резерв за предстоящи плащания, включително резервът по активно презастраховане, към края на периода

ПРПП

Промяна в резерва за предстоящи плащания за предходните 3 едногодишни периода (РППкр – РППн)

К1

1/3 – когато общият размер на извършените плащания по претенции, съответно промяната в резерва за предстоящи плащания и приходите от регресни искове, е за последните 3 едногодишни периода

К2

Коефициент К2 = НВП/БВП, К2 > 0,50

ГПщ

Границата на платежоспособност ІI метод
ГПщ = (ИП + ПРПП) x К1 x 0,26 x К2, когато (ИП + ПРПП) x К1 < 74 400 000

0

0

0
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ГПщ = {0,26 x 74 400 000 + 0,23 x [(ИП + ПРПП) x К1 – 74 400 000]} x К2,
когато (ИП + ПРПП) x К1 > 74 400 000
чл. 22 от Наредба № 21
ГПпр
К

ГП VII
Прил. № 1
ПП

Граница на платежоспособност за предходния едногодишен период
коефициент = нетен резерв за предстоящи плащания в края на периода/нетен
резерв за предстоящи плащания в началото на едногодишния период, К < 1
Граница на платежоспособност (ГПпр * К)

0

Граница на платежоспособност за застраховки по раздел ІІ, т. 2
от приложение № 1 към КЗ – Застраховка „Заболяване“
определен по реда на чл. 20 – по-високият резултат от ГПп и ГПщ

0

I метод Граница на платежоспособност, изчислена спрямо премиите
Премиен приход през последния едногодишен период, вкл. премиите по активно презастраховане

ППн

Пренос-премиен резерв към началото на периода

ППкр

Пренос-премиен резерв към края на периода
Спечелена премия за последния едногодишен период (ПП + ППн – ППкр)

0

П

По-високият от премийния приход през последния едногодишен период и спечелената премия

0

ВП1

Частта от включените в премийния приход ПП върнати премии през последния едногодишен период

ВП 2

Частта от включените в премийния приход ПП отписани вземания по премии
във връзка с предсрочно прекратени договори

ВП 3

Частта от включените в премийния приход ПП данъци, вноски във фондове и
други законоустановени отчисления за последния едногодишен период

ВП

Върнати премии през последния едногодишен период (ВП1 + ВП 2 + ВП 3)

ИП1

Извършени плащания по претенции през едногодишния период, предшестващ
предходния. В извършените плащания се включват разходите за ликвидация на
претенции, както и получените суми и начислени вземания по регреси, т.е. регресите не се приспадат.

ИП 2

Извършени плащания по претенции през предходния едногодишен период.
В извършените плащания се включват разходите за ликвидация на претенции,
както и получените суми и начислени вземания по регреси, т.е. регресите
не се приспадат.

ИП 3

Извършени плащания по претенции през последния едногодишен период (последните 12 месеца). В извършените плащания се включват разходите за ликвидация на претенции, както и получените суми и начислени вземания по регреси, т.е. регресите не се приспадат.

ИП

Извършени плащания през 3-годишния период (ИП1 + ИП 2 + ИП 3)

ДП1

Делът на презастрахователите в извършени плащания по претенции през едногодишния период, предшестващ предходния.

ДП 2

Делът на презастрахователите в извършени плащания по претенции през предходния едногодишен период

ДП 3

Делът на презастрахователите в извършени плащания по претенции през последния едногодишен период

ДП

Делът на презастрахователите в извършени плащания по претенции през 3-годишния период (ДП1 + ДП 2 + ДП 3)

РППн

Резерв за предстоящи плащания към началото на тригодишния период

РППкр

Резерв за предстоящи плащания към края на периода

ПРПП

Промяна в резерва за предстоящи плащания за предходните 3 години
(РППкр – РППн)

0

0

0

0
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ПРППн

Дял на презастрахователите в резерва за предстоящи плащания към началото
на тригодишния период

ПРППкр

Дял на презастрахователите в резерва за предстоящи плащания към края на
периода

ППРПП

Промяна в дела на презастрахователите в резерва за предстоящи плащания за
предходните 3 години (ПРППкр – ПРППн)

0

НВП

Нетни възникнали претенции през предходните 3 години (ИП – ДП +
ПРПП – ППРПП)

0

БВП

Възникнали претенции през предходните 3 години (ИП + ПРПП)

0

К1

Коефициент К1 = НВП/БВП, К1 > 0,50

ГПп

Границата на платежоспособност I метод

0

ГПп = (П – ВП) x 0,18 х К1, когато (П – ВП) < 106 200 000
ГПп = [0,18 x 106 200 000 + 0,16 x (П – ВП – 106 200 000)] x К1, когато
(П – ВП) > 106 200 000

Прил. № 2

ІI метод – Граница на платежоспособност, изчислена спрямо средногодишния
размер на претенциите

ИП1

Извършени плащания по претенции през едногодишния период, предшестващ
предходния. В извършените плащания се включват разходите за ликвидация на
претенции, както и получените суми и начислени вземания по регреси, т.е. регресите не се приспадат.

ИП 2

Извършени плащания по претенции през предходния едногодишен период.
В извършените плащания се включват разходите за ликвидация на претенции,
както и получените суми и начислени вземания по регреси, т.е. регресите не се
приспадат.

ИП 3

Извършени плащания по претенции през последния едногодишен период (последните 12 месеца). В извършените плащания се включват разходите за ликвидация на претенции, както и получените суми и начислени вземания по регреси, т.е. регресите не се приспадат.

ИП

Извършени плащания през 3-годишния период (ИП1 + ИП 2 + ИП 3)

РППн

Резерв за предстоящи плащания, включително резервът по активно презастраховане, към началото на тригодишния период

РППкр

Резерв за предстоящи плащания, включително резервът по активно презастраховане, към края на периода

ПРПП

Промяна в резерва за предстоящи плащания за предходните 3 едногодишни периода (РППкр – РППн)

К1

1/3 – когато общият размер на извършените плащания по претенции, съответно промяната в резерва за предстоящи плащания и приходите от регресни искове, е за последните 3 едногодишни периода

К2

Коефициент К2 = НВП/БВП, К2 > 0,50

ГПщ

Границата на платежоспособност ІI метод

0

0

0

ГПщ = (ИП + ПРПП) x К1 x 0,26 x К2, когато (ИП + ПРПП) x К1 <
74 400 000
ГПщ = {0,26 x 74 400 000 + 0,23 x [(ИП + ПРПП) x К1 – 74 400 000]} x К2,
когато (ИП + ПРПП) x К1 > 74 400 000
чл. 22 от Наредба № 21
ГПпр
К

Граница на платежоспособност за предходния едногодишен период
коефициент = нетен резерв за предстоящи плащания в края на периода/нетен
резерв за предстоящи плащания в началото на едногодишния период, К < 1
Граница на платежоспособност (ГПпр * К)

0

“
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4. Навсякъде в „СПРАВК А № ГА.2: РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ СЪС ЗАСТРАХОВАТЕЛНАТА ДЕЙНОСТ КЪМ 31.12..........ГОДИНА“
преди ред със съдържание „ОБЩО:“ се поставя ред със съдържание „8. Застраховка
„Заболяване“.
5. Навсякъде в СПРАВКА № ГА.3.1: ОБЩИ
ДАННИ ЗА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИЯ ПОРТФЕЙЛ – І ЧАСТ КЪМ 31.12.......ГОДИНА“
преди ред със съдържание „ОБЩО:“ се поставя ред със съдържание „8. Застраховка
„Заболяване“.
6. На вся к ъде в „СП РА ВК А № ГА.3.2:
ОБЩИ ДАННИ ЗА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИЯ
ПОРТФЕЙЛ – II ЧАСТ КЪМ 31.12.........ГОДИНА“ преди ред със съдържание „ОБЩО:“ се
поставя ред със съдържание „8. Застраховка
„Заболяване“.
7. Навсякъде в „СПРАВКА № ГА.4: ПАСИВНО ПРЕЗАСТРАХОВАНЕ КЪМ 31.12...........
ГОДИН А – ИМЕ Н А ПРЕЗАСТРА ХОВАТЕЛ“ преди ред със съдържание „ОБЩО:“ се
поставя ред със съдържание „8. Застраховка
„Заболяване“.
8. Навсякъде в „СПРАВК А № ГА.5: АКТИВНО ПРЕЗАСТРАХОВАНЕ КЪМ 31.12.........
ГОДИНА“ преди ред със съдържание „ОБЩО:“
се поставя ред със съдържание „8. Застраховка
„Заболяване“.
9. Навсякъде в „СПРАВК А № ГА.6: СЪЗАСТРАХОВАНЕ КЪМ 31.12.........ГОДИНА“
преди ред със съдържание „ОБЩО:“ се поставя ред със съдържание „8. Застраховка
„Заболяване“.
§ 2. В приложение № 3.1 към чл. 7, ал. 1, т. 1
се правят следните изменения и допълнения:

ВЕСТНИК

БРОЙ 2

1. В „СПРАВК А № ТА.1.1: ТЕХНИЧЕСКИ
РЕЗЕРВИ КЪМ КРАЯ НА ....... ТРИМЕСЕЧИЕ НА .........ГОДИНА І част“ преди ред
със съдържание „ОБЩО:“ се поставя ред със
съдържание „8. Застраховка „Заболяване“.
2. В „СПРАВК А № ТА.1.2: ТЕХНИЧЕСКИ
РЕЗЕРВИ КЪМ КРАЯ НА ....... ТРИМЕСЕЧИЕ НА .........ГОДИНА ІІ част“ преди ред
със съдържание „ОБЩО:“ се поставя ред със
съдържание „8. Застраховка „Заболяване“.
3. В „СПРАВК А № ТА.2: РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ СЪС ЗАСТРАХОВАТЕЛНАТА ДЕЙНОСТ ЗА ПЕРИОДА ОТ 1.01. ДО КРАЯ НА
....... ТРИМЕСЕЧИЕ НА .........ГОДИНА“ преди
ред със съдържание „ОБЩО:“ се поставя ред
със съдържание „8. Застраховка „Заболяване“.
4. В „СПРАВК А № ТА.3: ОБЩИ ДАННИ
ЗА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИЯ ПОРТФЕЙЛ ЗА
ПЕРИОДА ОТ 1.01. ДО КРАЯ НА ....... ТРИМЕСЕЧИЕ НА .........ГОДИНА“ преди ред
със съдържание „ОБЩО:“ се поставя ред със
съдържание „8. Застраховка „Заболяване“.
5. В „СПРАВК А № ТА.4: ПАСИВНО ПРЕЗАСТРАХОВАНЕ ЗА ПЕРИОДА ОТ 1.01. ДО
КРАЯ НА ....... ТРИМЕСЕЧИЕ НА .........ГОДИНА“ преди ред със съдържание „ОБЩО:“
се поставя ред със съдържание „8. Застраховка
„Заболяване“.
6. В „СПРАВК А № ТА.5: АКТИВНО ПРЕЗАСТРА ХОВАНЕ ЗА ПЕРИОД А ОТ 1.01.
ДО КРАЯ НА ............. ТРИМЕСЕЧИЕ НА
.........ГОДИНА“ преди ред със съдържание
„ОБЩО:“ се поставя ред със съдържание
„8. Застраховка „Заболяване“.
7. „Справка № ТА.6: Граница на платежо
способност към края на ................. тримесечие
на .......... година“ изменя така:

„Справка № ТА.6: Граница на платежоспособност към края на ............... тримесечие на .......... година
Граница на платежоспособност
Граница на платежоспособност (=ГП I+ГП II+ГП III+ГП IV+ГП V +ГП VI+ГП VII)

Стойност
0

ГП I

Граница на платежоспособност за застраховки по раздел І, т. 1 и 2
от приложение № 1 към КЗ
Застраховка „Живот“ и рента и Женитбена и детска застраховка (= ГП1+ГП 2)

0

ГП1

Спрямо математическия резерв
(в размера на резерва се включва и резервът по активно презастраховане)

0

МР

Брутен размер на математическия резерв

КСП
РБУД
БР
НМР
НКСП

Брутен размер на капитализираната стойност на пенсиите
Резерв за бъдещо участие в дохода
Сума на брутните резерви (МР+КСП+РБУД)

0

Нетен размер на математическия резерв
Нетен размер на капитализираната стойност на пенсиите

НР

Сума на нетните резерви (НМР+НКСП)

К1

Коригиращ коефициент К 1= (НР/БР), К 1>0,85

0
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ГП1= БР*К 1*0,04

0

ГП 2

Изчисления спрямо рисковия капитал
(извършват се за договори, за които рисковият капитал не е
отрицателна величина)

0

БРК 1

Брутен рисков капитал за договори със срок над 5 години
БРК 1*0,30 %

БКР 2

Брутен рисков капитал за договори със срок над 3 години, но не повече от 5
години
БКР 2*0,15 %

БКР 3

Брутен рисков капитал за договори със срок до 3 години включително
БКР 3*0,1 %

РКбр

РКбр = БРК1 + БРК2+ БРК3

БРК

Брутен рисков капитал

НРК

Нетен рисков капитал

К2

ГП II
ГП1

Коригиращ коефициент К 2= (НРК/БРК) К 2>0,5
ГП 2= РКбр * К 2

0

Граница на платежоспособност за застраховки по раздел І, т. 3
от приложение № 1 към КЗ
Застраховка „Живот“, свързана с инвестиционен фонд (ГП1 + ГП 2 + ГП 3 + ГП4)

0

когато застрахователят носи инвестиционен риск

БРир

Брутен размер на резерва по застраховка „Живот“, свързана с инвестиционен
фонд

НРир

Нетен размер на резерва по застраховка „Живот“, свързана с инвестиционен
фонд

К1

Коригиращ коефициент К 1= (НРир / БРир) К 1>0,85
ГП1= БРир * К 1 * 0,04

ГП 2

когато застрахователят не носи инвестиционен риск и пренесената сума за покриване на разходите по управление е фиксирана за период над 5 години

БР

Брутен размер на резерв по застраховка „Живот“, свързана с инвестиционен
фонд

НР

Нетен размер на резерва по застраховка „Живот“, свързана с инвестиционен
фонд

К2

Коригиращ коефициент К 2 (НР / БР) К 2>0,85
ГП 2 = БР * К 2 * 0,01

ГП 3

когато застрахователят не носи инвестиционен риск и пренесената сума за покриване на разходите по управление не е фиксирана за период над 5 години

АРн

нетни административни разходи по застраховката за последния едногодишен
период
ГП 3 = АРн * 0,25

ГП4

0

0

0

когато застрахователят покрива риска смърт

БРКиф

Брутен рисков капитал по застраховка „Живот“, свързана с инвестиционен
фонд

НРКиф

Нетен рисков капитал по застраховка „Живот“, свързана с инвестиционен
фонд

К3

0

Коригиращ коефициент К 3 = (НРКиф/БРКиф) К 3>0,5
ГП4 = БРКиф * К 3 * 0,003

0
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ГП III

Граница на платежоспособност за застраховки по раздел І, т. 4
от приложение № 1 към КЗ
Постоянна здравна застраховка (ГП1+ГП 2)

ГП1

граница на платежоспособност, определена по реда на чл. 14, ал. 1, т. 1
от Наредба № 21

БМРзз
НМРзз
К1

ГП 2
Прил. № 1
ПП

0

Брутен математически резерв, включително резервът по активно презастраховане
Нетен размер на математическия резерв
Коригиращ коефициент К 1= (НМРзз / БМРзз) К 1>0,85
ГП1 = БМРзз * К 1 * 0,04

0

граница на платежоспособност, определена по реда на чл. 20 от Наредба № 21
по-високият резултат от ГПп и ГПщ

0

I метод – Граница на платежоспособност, изчислена спрямо премиите
Премиен приход през последния едногодишен период, вкл. премиите по активно презастраховане

ППн

Пренос-премиен резерв към началото на периода

ППкр

Пренос-премиен резерв към края на периода
Спечелена премия за последния едногодишен период (ПП + ППн – ППкр)

0

П

По-високият от премийния приход през последния едногодишен период и спечелената премия

0

ВП1

Частта от включените в премийния приход ПП върнати премии през последния едногодишен период

ВП 2

Частта от включените в премийния приход ПП отписани вземания по премии
във връзка с предсрочно прекратени договори

ВП 3

Частта от включените в премийния приход ПП данъци, вноски във фондове и
други законоустановени отчисления за последния едногодишен период

ВП

Върнати премии през последния едногодишен период (ВП1 + ВП 2 + ВП 3)

ИП1

Извършени плащания по претенции през едногодишния период, предшестващ
предходния. В извършените плащания се включват разходите за ликвидация
на претенции, както и получените суми и начислени вземания по регреси, т.е.
регресите не се приспадат.

ИП 2

Извършени плащания по претенции през предходния едногодишен период. В
извършените плащания се включват разходите за ликвидация на претенции,
както и получените суми и начислени вземания по регреси, т.е. регресите не
се приспадат.

ИП 3

Извършени плащания по претенции през последния едногодишен период
(последните 12 месеца). В извършените плащания се включват разходите за
ликвидация на претенции, както и получените суми и начислени вземания по
регреси, т.е. регресите не се приспадат.

ИП

Извършени плащания през 3-годишния период (ИП1 + ИП 2 + ИП 3)

ДП1

Делът на презастрахователите в извършени плащания по претенции през
едногодишния период, предшестващ предходния.

ДП 2

Делът на презастрахователите в извършени плащания по претенции през
предходния едногодишен период

ДП 3

Делът на презастрахователите в извършени плащания по претенции през
последния едногодишен период

ДП

Делът на презастрахователите в извършени плащания по претенции през
3-годишния период (ДП1 + ДП 2 + ДП 3)

РППн

Резерв за предстоящи плащания към началото на тригодишния период

РППкр

Резерв за предстоящи плащания към края на периода

ПРПП

Промяна в резерва за предстоящи плащания за предходните 3 години
(РППкр – РППн)

0

0

0

0

БРОЙ 2
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ПРППн

Дял на презастрахователите в резерва за предстоящи плащания към началото
на тригодишния период

ПРППкр

Дял на презастрахователите в резерва за предстоящи плащания към края на
периода

ППРПП

Промяна в дела на презастрахователите в резерва за предстоящи плащания за
предходните 3 години (ПРППкр – ПРППн)

0

НВП

Нетни възникнали претенции през предходните 3 години (ИП – ДП +
ПРПП – ППРПП)

0

БВП

Възникнали претенции през предходните 3 години (ИП + ПРПП)

0

К1
ГПп

Коефициент К1 = НВП/БВП, К1 > 0,50
Границата на платежоспособност I метод

0

ГПп = (П – ВП) x 0,18 х К1, когато (П – ВП) < 106 200 000
ГПп = [0,18 x 106 200 000 + 0,16 x (П – ВП – 106 200 000)] x К1, когато
(П – ВП) > 106 200 000
Прил. № 2

ІI метод – Граница на платежоспособност, изчислена спрямо средногодишния
размер на претенциите

ИП1

Извършени плащания по претенции през едногодишния период, предшестващ
предходния. В извършените плащания се включват разходите за ликвидация
на претенции, както и получените суми и начислени вземания по регреси,
т.е. регресите не се приспадат.

ИП 2

Извършени плащания по претенции през предходния едногодишен период.
В извършените плащания се включват разходите за ликвидация на претенции,
както и получените суми и начислени вземания по регреси, т.е. регресите не
се приспадат.

ИП 3

Извършени плащания по претенции през последния едногодишен период
(последните 12 месеца). В извършените плащания се включват разходите за
ликвидация на претенции, както и получените суми и начислени вземания по
регреси, т.е. регресите не се приспадат.

ИП

Извършени плащания през 3-годишния период (ИП1 + ИП 2 + ИП 3)

РППн

Резерв за предстоящи плащания, включително резервът по активно презастраховане, към началото на тригодишния период

РППкр

Резерв за предстоящи плащания, включително резервът по активно презастраховане, към края на периода

ПРПП

Промяна в резерва за предстоящи плащания за предходните 3 едногодишни
периода (РППкр – РППн)

К1

1/3 – когато общият размер на извършените плащания по претенции, съответно промяната в резерва за предстоящи плащания и приходите от регресни
искове, е за последните 3 едногодишни периода

К2

Коефициент К2 = НВП/БВП, К2 > 0,50

ГПщ

Границата на платежоспособност ІI метод

0

0

0

ГПщ = (ИП + ПРПП) x К1 x 0,26 x К2, когато (ИП + ПРПП) x К1 < 74 400 000
ГПщ = {0,26 x 74 400 000 + 0,23 x [(ИП + ПРПП ) x К1 – 74 400 000 ]} x К2,
когато (ИП + ПРПП) x К1 > 74 400 000
ако застраховката отговаря на условията по чл. 16, ал. 2 от Наредба № 21,
величините: 106 200 000 и 74 400 000 се намаляват до една трета от
стойността им.

ГП IV

Граница на платежоспособност за застраховки по раздел І, т. 5
от приложение № 1 към КЗ
Изкупуване на капитал (= БМРик * К1 * 0,04)

БМРик

Брутен математически резерв, включително резервът по активно
презастраховане

НМРик

Нетен размер на математическия резерв

0

С Т Р.
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ГП V
Прил. № 1
ПП
ППн
ППкр

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК
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Коригиращ коефициент К 1 = (НМРик/БМРик) К 1>0,85
Граница на платежоспособност за застраховки по раздел І, т. 6 – Допълнителна застраховка, определен по реда на чл. 20 – по-високият резултат от
ГПп и ГПщ

0

I метод – Граница на платежоспособност, изчислена спрямо премиите
Премиен приход през последния едногодишен период, вкл. премиите по активно презастраховане
Пренос-премиен резерв към началото на периода
Пренос-премиен резерв към края на периода
Спечелена премия за последния едногодишен период (ПП + ППн – ППкр)

0

П

По-високият от премийния приход през последния едногодишен период и спечелената премия

0

ВП1

Частта от включените в премийния приход ПП върнати премии през последния едногодишен период

ВП 2

Частта от включените в премийния приход ПП отписани вземания по премии
във връзка с предсрочно прекратени договори

ВП 3

Частта от включените в премийния приход ПП данъци, вноски във фондове и
други законоустановени отчисления за последния едногодишен период

ВП

Върнати премии през последния едногодишен период (ВП1 + ВП 2 + ВП 3)

ИП1

Извършени плащания по претенции през едногодишния период, предшестващ
предходния. В извършените плащания се включват разходите за ликвидация
на претенции, както и получените суми и начислени вземания по регреси, т.е.
регресите не се приспадат.

ИП 2

Извършени плащания по претенции през предходния едногодишен период. В
извършените плащания се включват разходите за ликвидация на претенции,
както и получените суми и начислени вземания по регреси, т.е. регресите не
се приспадат.

ИП 3

Извършени плащания по претенции през последния едногодишен период
(последните 12 месеца). В извършените плащания се включват разходите за
ликвидация на претенции, както и получените суми и начислени вземания по
регреси, т.е. регресите не се приспадат.

ИП

Извършени плащания през 3-годишния период (ИП1 + ИП 2 + ИП 3)

ДП1

Делът на презастрахователите в извършени плащания по претенции през едногодишния период, предшестващ предходния.

ДП 2

Делът на презастрахователите в извършени плащания по претенции през
предходния едногодишен период

ДП 3

Делът на презастрахователите в извършени плащания по претенции през
последния едногодишен период

ДП

Делът на презастрахователите в извършени плащания по претенции през
3-годишния период (ДП1 + ДП 2 + ДП 3)

РППн

Резерв за предстоящи плащания към началото на тригодишния период

РППкр

Резерв за предстоящи плащания към края на периода

ПРПП

Промяна в резерва за предстоящи плащания за предходните 3 години
(РППкр – РППн)

0

0

0

0

ПРППн

Дял на презастрахователите в резерва за предстоящи плащания към началото
на тригодишния период

ПРППкр

Дял на презастрахователите в резерва за предстоящи плащания към края на
периода

ППРПП

Промяна в дела на презастрахователите в резерва за предстоящи плащания за
предходните 3 години (ПРППкр – ПРППн)

0

Нетни възникнали претенции през предходните 3 години (ИП – ДП +
ПРПП – ППРПП)

0

НВП

БРОЙ 2
БВП
К1
ГПп
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Възникнали претенции през предходните 3 години (ИП + ПРПП)

0

Коефициент К1 = НВП/БВП, К1 > 0,50
Границата на платежоспособност I метод

0

ГПп = (П – ВП) x 0,18 х К1, когато (П – ВП) < 106 200 000
ГПп = [0,18 x 106 200 000 + 0,16 x (П – ВП – 106 200 000)] x К1, когато
(П – ВП) > 106 200 000

Прил. № 2

ІI метод – Граница на платежоспособност, изчислена спрямо средногодишния
размер на претенциите

ИП1

Извършени плащания по претенции през едногодишния период, предшестващ
предходния. В извършените плащания се включват разходите за ликвидация
на претенции, както и получените суми и начислени вземания по регреси, т.е.
регресите не се приспадат.

ИП 2

Извършени плащания по претенции през предходния едногодишен период.
В извършените плащания се включват разходите за ликвидация на претенции,
както и получените суми и начислени вземания по регреси, т.е. регресите не
се приспадат.

ИП 3

Извършени плащания по претенции през последния едногодишен период
(последните 12 месеца). В извършените плащания се включват разходите за
ликвидация на претенции, както и получените суми и начислени вземания по
регреси, т.е. регресите не се приспадат.

ИП

Извършени плащания през 3-годишния период (ИП1 + ИП 2 + ИП 3)

РППн

Резерв за предстоящи плащания, включително резервът по активно презастраховане, към началото на тригодишния период

РППкр

Резерв за предстоящи плащания, включително резервът по активно презастраховане, към края на периода

ПРПП

Промяна в резерва за предстоящи плащания за предходните 3 едногодишни
периода (РППкр – РППн)

К1

1/3 – когато общият размер на извършените плащания по претенции, съответно промяната в резерва за предстоящи плащания и приходите от регресни
искове, е за последните 3 едногодишни периода

К2

Коефициент К2 = НВП/БВП, К2 > 0,50

ГПщ

Границата на платежоспособност ІI метод

0

0

0

ГПщ = (ИП + ПРПП) x К1 x 0,26 x К2, когато (ИП + ПРПП) x К1 < 74 400 000
ГПщ = {0,26 x 74 400 000 + 0,23 x [(ИП + ПРПП) x К1 – 74 400 000]} x К2,
когато (ИП + ПРПП ) x К1 > 74 400 000
ГП VI
Прил. № 1
ПП
ППн
ППкр

Граница на платежоспособност за застраховки по раздел ІІ, т. 1 от приложение № 1 към КЗ – Застраховка „Злополука“, определен по реда на чл. 20 – повисокият резултат от ГПп и ГПщ

0

I метод – Граница на платежоспособност, изчислена спрямо премиите
Премиен приход през последния едногодишен период, вкл. премиите по активно презастраховане
Пренос-премиен резерв към началото на периода
Пренос-премиен резерв към края на периода
Спечелена премия за последния едногодишен период (ПП + ППн – ППкр)

0

П

По-високият от премийния приход през последния едногодишен период и спечелената премия

0

ВП1

Частта от включените в премийния приход ПП върнати премии през последния
едногодишен период

ВП 2

Частта от включените в премийния приход ПП отписани вземания по премии
във връзка с предсрочно прекратени договори

ВП 3

Частта от включените в премийния приход ПП данъци, вноски във фондове и
други законоустановени отчисления за последния едногодишен период

С Т Р.
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ВП

Върнати премии през последния едногодишен период (ВП1 + ВП2 + ВП3)

ИП1

Извършени плащания по претенции през едногодишния период, предшестващ
предходния. В извършените плащания се включват разходите за ликвидация
на претенции, както и получените суми и начислени вземания по регреси, т.е.
регресите не се приспадат.

ИП 2

Извършени плащания по претенции през предходния едногодишен период.
В извършените плащания се включват разходите за ликвидация на претенции,
както и получените суми и начислени вземания по регреси, т.е. регресите не
се приспадат.

ИП 3

Извършени плащания по претенции през последния едногодишен период
(последните 12 месеца). В извършените плащания се включват разходите за
ликвидация на претенции, както и получените суми и начислени вземания по
регреси, т.е. регресите не се приспадат.

ИП

Извършени плащания през 3-годишния период (ИП1 + ИП 2 + ИП 3)

ДП1

Делът на презастрахователите в извършени плащания по претенции през едногодишния период, предшестващ предходния.

ДП 2

Делът на презастрахователите в извършени плащания по претенции през
предходния едногодишен период

ДП 3

Делът на презастрахователите в извършени плащания по претенции през последния едногодишен период

ДП

Делът на презастрахователите в извършени плащания по претенции през
3-годишния период (ДП1 + ДП 2 + ДП 3)

РППн

Резерв за предстоящи плащания към началото на тригодишния период

РППкр

Резерв за предстоящи плащания към края на периода

ПРПП

Промяна в резерва за предстоящи плащания за предходните 3 години
(РППкр – РППн)

0

0

0

0

ПРППн

Дял на презастрахователите в резерва за предстоящи плащания към началото
на тригодишния период

ПРППкр

Дял на презастрахователите в резерва за предстоящи плащания към края на
периода

ППРПП

Промяна в дела на презастрахователите в резерва за предстоящи плащания за
предходните 3 години (ПРППкр – ПРППн)

0

НВП

Нетни възникнали претенции през предходните 3 години (ИП – ДП +
ПРПП – ППРПП)

0

БВП

Възникнали претенции през предходните 3 години (ИП + ПРПП)

0

К1
ГПп

Коефициент К1 = НВП/БВП, К1 > 0,50
Границата на платежоспособност I метод
ГПп = (П – ВП) x 0,18 х К1, когато (П – ВП) < 106 200 000
ГПп = [0,18 x 106 200 000 + 0,16 x (П – ВП – 106 200 000)] x К1, когато
(П – ВП) > 106 200 000

Прил. № 2

ІI метод – Граница на платежоспособност, изчислена спрямо средногодишния
размер на претенциите

ИП1

Извършени плащания по претенции през едногодишния период, предшестващ
предходния. В извършените плащания се включват разходите за ликвидация
на претенции, както и получените суми и начислени вземания по регреси, т.е.
регресите не се приспадат.

ИП 2

Извършени плащания по претенции през предходния едногодишен период.
В извършените плащания се включват разходите за ликвидация на претенции,
както и получените суми и начислени вземания по регреси, т.е. регресите не
се приспадат.

0

БРОЙ 2

ИП 3
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Извършени плащания по претенции през последния едногодишен период
(последните 12 месеца). В извършените плащания се включват разходите за
ликвидация на претенции, както и получените суми и начислени вземания по
регреси, т.е. регресите не се приспадат.

ИП

Извършени плащания през 3-годишния период (ИП1 + ИП 2 + ИП 3)

РППн

Резерв за предстоящи плащания, включително резервът по активно презастраховане, към началото на тригодишния период

РППкр

Резерв за предстоящи плащания, включително резервът по активно презастраховане, към края на периода

ПРПП

Промяна в резерва за предстоящи плащания за предходните 3 едногодишни
периода (РППкр – РППн)

К1

1/3 – когато общият размер на извършените плащания по претенции, съответно промяната в резерва за предстоящи плащания и приходите от регресни
искове, е за последните 3 едногодишни периода

К2

Коефициент К2 = НВП/БВП, К2 > 0,50

ГПщ

Границата на платежоспособност ІI метод

0

0

0

ГПщ = (ИП + ПРПП ) x К1 x 0,26 x К2, когато (ИП + ПРПП) x К1 < 74 400 000
ГПщ = {0,26 x 74 400 000 + 0,23 x [(ИП + ПРПП) x К1 – 74 400 000 ]} x К2,
когато (ИП + ПРПП) x К1 > 74 400 000
чл. 22 от Наредба № 21
ГПпр
К

ГП VII
Прил. № 1
ПП

Граница на платежоспособност за предходния едногодишен период
коефициент = нетен резерв за предстоящи плащания в края на периода/
нетен резерв за предстоящи плащания в началото на едногодишния период,
К < 1
Граница на платежоспособност (ГПпр * К)

0

Граница на платежоспособност за застраховки по раздел ІІ, т. 2 от приложение № 1 към КЗ – Застраховка „Заболяване“, определен по реда на
чл. 20 – по-високият резултат от ГПп и ГПщ

0

I метод – Граница на платежоспособност, изчислена спрямо премиите
Премиен приход през последния едногодишен период, вкл. премиите по активно презастраховане

ППн

Пренос-премиен резерв към началото на периода

ППкр

Пренос-премиен резерв към края на периода
Спечелена премия за последния едногодишен период (ПП + ППн – ППкр)

0

П

По-високият от премийния приход през последния едногодишен период и
спечелената премия

0

ВП1

Частта от включените в премийния приход ПП върнати премии през последния едногодишен период

ВП 2

Частта от включените в премийния приход ПП отписани вземания по премии във връзка с предсрочно прекратени договори

ВП 3

Частта от включените в премийния приход ПП данъци, вноски във фондове
и други законоустановени отчисления за последния едногодишен период

ВП

Върнати премии през последния едногодишен период (ВП1 + ВП 2 + ВП 3)

ИП1

Извършени плащания по претенции през едногодишния период, предшестващ предходния. В извършените плащания се включват разходите за ликвидация на претенции, както и получените суми и начислени вземания по
регреси, т.е. регресите не се приспадат.

ИП 2

Извършени плащания по претенции през предходния едногодишен период.
В извършените плащания се включват разходите за ликвидация на претенции, както и получените суми и начислени вземания по регреси, т.е. регресите не се приспадат.

0
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Извършени плащания по претенции през последния едногодишен период
(последните 12 месеца). В извършените плащания се включват разходите за
ликвидация на претенции, както и получените суми и начислени вземания
по регреси, т.е. регресите не се приспадат.

ИП

Извършени плащания през 3-годишния период (ИП1 + ИП 2 + ИП 3)

ДП1

Делът на презастрахователите в извършени плащания по претенции през
едногодишния период, предшестващ предходния.

ДП 2

Делът на презастрахователите в извършени плащания по претенции през
предходния едногодишен период

ДП 3

Делът на презастрахователите в извършени плащания по претенции през
последния едногодишен период

ДП

Делът на презастрахователите в извършени плащания по претенции през
3-годишния период (ДП1 + ДП 2 + ДП 3)

РППн

Резерв за предстоящи плащания към началото на тригодишния период

РППкр

Резерв за предстоящи плащания към края на периода

ПРПП

Промяна в резерва за предстоящи плащания за предходните 3 години
(РППкр – РППн)

0

0

0

ПРППн

Дял на презастрахователите в резерва за предстоящи плащания към началото на тригодишния период

ПРППкр

Дял на презастрахователите в резерва за предстоящи плащания към края
на периода

ППРПП

Промяна в дела на презастрахователите в резерва за предстоящи плащания
за предходните 3 години (ПРППкр – ПРППн)

0

НВП

Нетни възникнали претенции през предходните 3 години (ИП – ДП +
ПРПП – ППРПП)

0

БВП

Възникнали претенции през предходните 3 години (ИП + ПРПП)

0

К1
ГПп

Коефициент К1 = НВП/БВП, К1 > 0,50
Границата на платежоспособност I метод

0

ГПп = (П – ВП) x 0,18 х К1, когато (П – ВП) < 106 200 000
ГПп = [0,18 x 106 200 000 + 0,16 x (П – ВП – 106 200 000)] x К1, когато
(П – ВП) > 106 200 000

Прил. № 2

ІI метод – Граница на платежоспособност, изчислена спрямо средногодишния размер на претенциите

ИП1

Извършени плащания по претенции през едногодишния период, предшестващ предходния. В извършените плащания се включват разходите за ликвидация на претенции, както и получените суми и начислени вземания по
регреси, т.е. регресите не се приспадат.

ИП 2

Извършени плащания по претенции през предходния едногодишен период.
В извършените плащания се включват разходите за ликвидация на претенции, както и получените суми и начислени вземания по регреси, т.е. регресите не се приспадат.

ИП 3

Извършени плащания по претенции през последния едногодишен период
(последните 12 месеца). В извършените плащания се включват разходите за
ликвидация на претенции, както и получените суми и начислени вземания
по регреси, т.е. регресите не се приспадат.

ИП

Извършени плащания през 3-годишния период (ИП1 + ИП 2 + ИП 3)

РППн

Резерв за предстоящи плащания, включително резервът по активно презастраховане, към началото на тригодишния период

РППкр

Резерв за предстоящи плащания, включително резервът по активно презастраховане, към края на периода

ПРПП

Промяна в резерва за предстоящи плащания за предходните 3 едногодишни
периода (РППкр – РППн)

0

0
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К1

1/3 – когато общият размер на извършените плащания по претенции, съответно промяната в резерва за предстоящи плащания и приходите от регресни искове, е за последните 3 едногодишни периода

К2

Коефициент К2 = НВП/БВП, К2 > 0,50

ГПщ

Границата на платежоспособност ІI метод

0

ГПщ = (ИП + ПРПП) x К1 x 0,26 x К2, когато (ИП + ПРПП ) x К1 <
74 400 000
ГПщ = {0,26 x 74 400 000 + 0,23 x [(ИП + ПРПП ) x К1 –
74 400 000]} x К2, когато (ИП + ПРПП) x К1 > 74 400 000
чл. 22 от Наредба № 21
ГПпр
К

Граница на платежоспособност за предходния едногодишен период
коефициент = нетен резерв за предстоящи плащания в края на периода/
нетен резерв за предстоящи плащания в началото на едногодишния период,
К < 1
Граница на платежоспособност (ГПпр * К)

§ 3. В приложение № 4.1 към чл. 8, т. 1
в „Справка № МА.1: Общи данни за застрахователния портфейл за периода от 01.01. до
края на месец ........... на ......... година“ преди
ред със съдържание „ОБЩО:“ се поставя ред
със съдържание „8. Застраховка „Заболяване“.
§ 4. Приложение № 5.1 към чл. 8а, ал. 1,
т. 1 навсякъде в „Справка ЕИП-ЖЗ: Сключени сделки при правото на установяване или
свободата на предоставяне на услуги на територията на ЕИП от 01.01 до края на ............
година“ преди ред със съдържание „ОБЩО:“
се поставя ред със съдържание „8. Застраховка
„Заболяване“.
§ 5. В приложение № 6.1 към чл. 40, ал. 5,
т. 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. Навсякъде в „СПРАВК А № ПР.ЖЗ.1:
АКТИВНО ПРЕЗАСТРАХОВАНЕ ЗА ПЕРИОДА ОТ 01.01. ДО КРАЯ НА ........................
.........ГОДИНА – ИМЕ НА ЦЕДЕНТ“ преди
ред със съдържание „ОБЩО:“ се поставя ред
със съдържание „8. Застраховка „Заболяване“.
2. Навсякъде в „СПРАВК А № ПР.ЖЗ.2:
РЕТРОЦЕДИРАНЕ ЗА ПЕРИОДА ОТ 01.01. ДО
КРАЯ НА ...............................ГОДИНА – ИМЕ

0

“
НА РЕТРОЦЕСИОНЕР“ преди ред със съдържание „ОБЩО:“ се поставя ред със съдържание
„8. Застраховка „Заболяване“.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 6. Навсякъде в чл. 19, ал. 2 от Наредба
№ 21 от 2005 г. за собствените средства и
границата на платежоспособност на застрахователите, презастрахователите и здравноосигурителните дружества (обн., ДВ, бр. 29
от 2005 г.; изм., бр. 22 и 36 от 2006 г. и бр. 2
от 2008 г.) думите „раздел II, буква А, т. 1“
се заменят с „раздел II, буква А, т. 1 или т. 2
или т. 1 и 2“.
§ 7. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
§ 8. Наредбата е приета на основание
чл. 99, ал. 3 от Кодекса за застраховането с
Решение № 138-Н от 19.12.2012 г. на Комисията
за финансов надзор.
Председател:
Стоян Мавродиев
11728

С Т Р.

146

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 2

НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО
НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
ЗАПОВЕД № РД-880
от 26 ноември 2012 г.
На основание чл. 39 във връзка с чл. 33, ал. 1,
т. 2 от Закона за защитените територии (ЗЗТ) с
цел опазване на редките и застрашени растителни
видове – Български сърпец (Serratula bulgarica Acht.
& Stoj.), Черноморска коча билка (Nepeta parviflora),
Ледебуров миск (Jurinea ledebourii) и тяхното местообитание:
1. Обявявам защитена местност „Находище на
български сърпец“ в землището на с. Хаджидимитрово, община Свищов, област Велико Търново, с
площ 276,008 дка.
2. Защитената местност „Находище на български сърпец“ включва имоти с номера 000206, 000219,
000237, 135002 съгласно картата на възстановената
собственост за землището на с. Хаджидимитрово,
ЕКАТТЕ 77013, община Свищов, област Велико
Търново, с обща площ 276,008 дка.
3. На територията на защитената местност се
забранява:
3.1. строителство;
3.2. търсене, проучване и добив на подземни
богатства;
3.3. внасяне на неместни видове;
3.4. залесяване;
3.5. разораване.
4. С лед в л иза не т о в си ла на за повед та
РИОСВ – Велико Търново, да предприеме необходимите действия по отразяване на защитената
територия в картата на възстановената собственост
на землището с. Хаджидимитрово, община Свищов,
област Велико Търново.
5. Защитената местност „Находище на български сърпец“ да се впише в Държавния регистър
на защитените територии.
6. Нарушителите на тази заповед се наказват
съгласно административнонаказателните разпоредби на Закона за защитените територии.
Заповедта може да бъде обжалвана по реда
на Административнопроцесуалния кодекс пред
Върховния административен съд в едномесечен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Н. Караджова
11494

МИНИСТЕРСТВО
НА ИКОНОМИКАТА,
ЕНЕРГЕТИКАТА И ТУРИЗМА
РАЗРЕШЕНИЕ № 316
от 27 ноември 2012 г.
за проучване на скалнооблицовъчни материали,
подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона
за подземните богатства, в площ „Енджи“, разположена в землището на с. Горна Кремена, община
Мездра, област Враца
На основание чл. 53, ал. 4 във връзка с чл. 7,
ал. 2, т. 7, чл. 39, ал. 1, т. 3, чл. 5, т. 1 на Закона за
подземните богатства и протоколно решение по

т. 15 от протокол № 42 от заседанието на Министерския съвет на 7 ноември 2012 г. разрешавам на
„Би Ен Ес Ес“ – ООД, Враца, титуляр на разрешението, дружество, вписано в търговския регистър
на Агенцията по вписванията под ЕИК 201369493,
със седалище и адрес на управление Враца, ул.
Сестри Хаджикръстеви 4, ет. 2, ап. 8, да извърши
за своя сметка проучване на скалнооблицовъчни
материали – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6
от Закона за подземните богатства, в площ „Енджи“,
разположена в землището на с. Горна Кремена, община Мездра, област Враца, при следните условия:
1. Срокът на разрешението е 2 години.
2. Размерът на площта е 0,86 кв. км.
3. Границите на площта са определени с координати на граничните точки съгласно приложението.
4. Условията за осъществяване на дейността
по проучване, както и правата и задълженията на
титуляря се определят в договора за проучване.
5. Видовете и обемите на геологопроучвателните работи, както и добивът за технологични
изпитания се определят в работната програма и
договора за проучване.
6. Разрешението може да бъде обжалвано пред
Върховния административен съд в 14-дневен срок
от обнародването му в „Държавен вестник“.
7. Разрешението влиза в сила от датата на влизане в сила на договора за проучване с титуляря.
8. Контролът по изпълнението на разрешението
и на сключения договор се осъществява от министъра на икономиката, енергетиката и туризма.
За министър:
Ев. Харитонова
Приложение
към т. 3
Координатен регистър на граничните точки,
определящи границите на площ „Енджи“
Координатна система 1970 г.
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

X (m)
4698500
4698500
4697700
4697290
4697290
4697700
4697700
4697815
4697815

Y (m)
8538700
8539660
8539420
8539300
8539000
8539000
8538710
8538710
8538590

11426

НАЦИОНАЛЕН КОМПЕНСАЦИОНЕН
ЖИЛИЩЕН ФОНД
ПРИ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ
РЕШЕНИЕ № 8
от 18 декември 2012 г.
На основание чл. 8, ал. 2 ЗУПГМЖСВ във
връзка с чл. 16, ал. 3 и 4 от правилника за прилагането му и решение на общинския съвет Упра-
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вителният съвет на НКЖФ утвърждава промяна
в персонален и числен състав на местни комисии
по чл. 8, ал. 2 ЗУПГМЖСВ, както следва: местна
комисия по чл. 8, ал. 2 ЗУПГМЖСВ при Община
Провадия, област Варна (ДВ, бр. 18 от 2012 г.),
като намалява числения състав на местната комисия от 7 на 5 членове. Промяната е предложена
с Решение № 15-264, прието с протокол № 15 от
14.11.2012 г. на Общинския съвет – гр. Провадия.
Председател:
М. Тотева
11528
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РЕШЕНИЕ № 3297-П
от 17 декември 2012 г.
На основание чл. 1, ал. 2, т. 1, чл. 3, ал. 3, т. 3,
буква „в“, чл. 4, ал. 1 и чл. 32, ал. 1, т. 4 ЗПСК, чл. 22
от Наредбата за условията и реда за организиране
и провеждане на централизирани публични търгове
за продажба на акции – собственост на държавата
и протоколно решение № 2206 от 17.12.2012 г. на
изпълнителния съвет Агенцията за приватизация
и следприватизационен контрол реши продажбата
на 179 697 броя поименни акции, съставляващи
98,63 % от капитала на „ВМТ Орбита“ – АД,
София, да бъде осъществена чрез централизиран
публичен търг.

АГЕНЦИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ
И СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН КОНТРОЛ
РЕШЕНИЕ № 3295-П
от 17 декември 2012 г.

С Т Р. 1 4 7
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Изпълнителен директор:
Е. Караниколов

На основание чл. 1, ал. 2, т. 2, чл. 3, ал. 3, т. 3,
буква „в“, чл. 4, ал. 2, чл. 8, ал. 4, изр. второ и ал. 7
ЗПСК и протоколно решение № 2019 от 4.10.2012 г.
на изпълнителния съвет Агенцията за приватизация
и следприватизационен контрол реши:
1. Паричните постъпления от продажбата на
925 дяла, представляващи 100 % от капитала на
„АТУР“ – ЕООД, собственост на „Държавна консолидационна компания“ – ЕАД, София, да бъдат
преведени по сметка на „Държавна консолидационна компания“ – ЕАД, София.
2. Направените от Агенцията за приватизация
и следприватизационен контрол разходи за осъществяване на приватизационната процедура да
бъдат заплатени от „Държавна консолидационна
компания“ – ЕАД, София.

РЕШЕНИЕ № 3298-П
от 17 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. 1, т. 4 ЗПСК, чл. 22
от Наредбата за условията и реда за организиране
и провеждане на централизирани публични търгове
за продажба на акции – собственост на държавата
и протоколно решение № 2207 от 17.12.2012 г. на
изпълнителния съвет Агенцията за приватизация
и следприватизационен контрол реши продажбата
на 1 846 667 броя обикновени, поименни, налични, с право на глас акции, съставляващи 35 % от
капитала на „БДЖ – Трансимпекс“ – АД, София,
собственост на „Холдинг Български държавни
железници“ – ЕАД, София, да бъде осъществена
чрез централизиран публичен търг.

Изпълнителен директор:
Е. Караниколов

Изпълнителен директор:
Е. Караниколов

11523
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На основание чл. 1, ал. 2, т. 2, чл. 3, ал. 3, т. 3,
буква „в“, чл. 4, ал. 2, чл. 8, ал. 4, изр. второ и ал. 7
ЗПСК и протоколно решение № 2020 от 4.10.2012 г.
на изпълнителния съвет Агенцията за приватизация
и следприватизационен контрол реши:
1. Паричните постъпления от продажбата на
28 741 дяла, представляващи 100 % от капитала на
„Ира – Комерсиал“ – ЕООД, Бургас, с едноличен
собственик на капитала „Държавна консолидационна компания“ – ЕАД, да бъдат преведени по
сметка на „Държавна консолидационна компания“ – ЕАД, София.
2. Направените от Агенцията за приватизация
и следприватизационен контрол разходи за осъществяване на приватизационната процедура да
бъдат заплатени от „Държавна консолидационна
компания“ – ЕАД, София.

РЕШЕНИЕ № 3299-П
от 17 декември 2012 г.
На основание чл. 1, ал. 2, т. 2, чл. 3, ал. 3, т. 3,
буква „в“, чл. 4, ал. 2, чл. 8, ал. 4, изр. второ и ал. 7
ЗПСК и протоколно решение № 2208 от 17.12.2012 г.
на изпълнителния съвет Агенцията за приватизация
и следприватизационен контрол реши:
1. Паричните постъпления от продажбата на
1 846 667 броя обикновени, поименни, налични,
с право на глас акции, представляващи 35 % от
капитала на „БДЖ – Трансимпекс“ – АД, София,
собственост на „Холдинг Български държавни
железници“ – ЕАД, София, да бъдат преведени
по сметка на „Холдинг Български държавни железници“ – ЕАД, София.
2. Направените от Агенцията за приватизация
и следприватизационен контрол разходи за осъществяване на приватизационната процедура да
бъдат заплатени от „Холдинг Български държавни
железници“ – ЕАД, София.

Изпълнителен директор:
Е. Караниколов

Изпълнителен директор:
Е. Караниколов

РЕШЕНИЕ № 3296-П
от 17 декември 2012 г.

11524

11527

С Т Р.

148

ДЪРЖАВЕН

ОБЩИНА БУРГАС
РЕШЕНИЕ № 14-21
от 30 октомври и 1 ноември 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 127, ал. 1, 3 и 6 ЗУТ Общинският съвет – гр.
Бургас, реши:
Одобрява изменение на ОУП на гр. Бургас
в обхват на устройствена зона 23/Смф, с който
правилата за прилагане на плана се изменят,
както следва:
Зона 23/Смф е многофункционална устройствена зона с преобладаващо обществено обслужване, обекти за обитаване, търговия, безвредни
производства и складове, спорт и атракции и
други допълващи функции, без да се допускат
обекти за дейности с вредни отделяния и влияния,
при спазване на санитарно-хигиенните и другите
изисквания и условията за опазване на околната
среда и водите с предвидени градоустройствени
показатели: плътност – до 60 %; Кинт. – до 3,0;
озеленяване – мин. 30 %, и височина – над 15 м.
Допустимата височина на застрояване в отделните УПИ следва да се доказва с ПУП – ПЗ и
РУП при спазване на нормативните изисквания за
отстояния между сгради и до регулационни граници и при установените показатели за плътност
на застрояване, Кинт. и минимално озеленяване.
За доказване на архитектурно-силуетното решение
към ПРЗ и РУП да се изготвят обемно-градоустройствени решения.
Част от УЗ 23/Смф попада в ограниченията на
охранителна зона „А“ според ЗУЧК. За териториите,
които попадат в охранителната зона, важат следните показатели: плътност – до 20 %; Кинт. – до
0,5; височина – до 7,5 м; озеленяване – мин. 70 %.
Комуникационно-транспортното обслужване
от обслужващи улици до УПИ и паркирането
следва да бъдат решени с ПР и ПУР в обвръзка с
първостепенната улична мрежа, утвърдена с ОУП
на гр. Бургас.
Заинтересуваните лица могат да обжалват
решението в 30-дневен срок от обнародването му
в „Държавен вестник“ чрез Община Бургас пред
Административния съд – Бургас.

11503

Председател:
С. Маджарова

ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД
РЕШЕНИЕ № 429
от 29 ноември 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, 11 и 18 ЗМСМА
във връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – Велинград, реши:
Одобрява проект за подробен устройствен
план – план-схема за обект: „Подземна кабелна
мрежа за електронни съобщения (аналогова и
цифрова телевизия, телефон и високоскоростен
интернет за Велинград“) с възложител „Телекабел“ – АД.
Проектът е на разположение в сградата на
Община Велинград – бул. Хан Аспарух 35, ет. 1,
стая № 2.

ВЕСТНИК
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Решението подлежи на обжалване по реда на
чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ чрез Общинския
съвет – Велинград, област Пазарджик, пред Административния съд – Пазарджик.

11576

Председател:
Д. Кехайова

ОБЩИНА ДУПНИЦА
РЕШЕНИЕ № 146
от 23 ноември 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 във връзка с
чл. 27, ал. 3 ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Дупница, реши:
Одобря ва под робен ус т ройс т вен п ла н
(ПУП) – парцеларен план (ПП) по чл. 110, ал. 1,
т. 5 ЗУТ, за определяне на трасе за нова кабелна
линия, подземен ел. кабел СрН 20 kV за присъединяване към електроразпределителната мрежа
на четири броя фотоволтаични електроцентрали
на „Солар груп – БИ“ – ООД, с обхват на трасето: поземлен имот с идентификатор 39339.0.171 по
кадастралната карта на с. Крайници, одобрена със
Заповед № 300-5-57 от 30.07.2004 г. на изпълнителния директор на АГКК (път IV клас), поземлен
имот с идентификатор 80491.0.432 и поземлен имот
с идентификатор 80491.0.347 по кадастралната карта
на с. Червен брег, одобрена със Заповед № 300-5-55
от 30.07.2004 г. на изпълнителния директор на АГКК
(път IV клас), и поземлен имот с идентификатор
87727.0.106 по кадастралната карта на с. Яхиново,
одобрена със Заповед № 300-5-58 от 5.08.2004 г. на
изпълнителния директор на АГКК (път IV клас),
с дължина около 3441,35 м.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
чрез Община Дупница пред Административния
съд – Кюстендил.

11504

Председател:
И. Константинов

ОБЩИНА КАРЛОВО
РЕШЕНИЕ № 676
от 29 ноември 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, чл. 129,
ал. 1 във връзка с чл. 124, ал. 3, чл. 59, ал. 1,
чл. 109, ал. 2 и чл. 110, ал. 1, т. 1 ЗУТ Общинският
съвет – гр. Карлово, реши:
Одобря ва под робен ус т ройс т вен п ла н
(ПУП) – план за регулация и застрояване (ПРЗ),
както и приложената В и К схема за захранване на
ПИ 023090 по картата на възстановената собственост в местността До шосето, землище с. Васил
Левски, във връзка с промяна предназначението
на земеделска земя.
Подробният устройствен план (ПУП) – план за
регулация и застрояване (ПРЗ) предвижда за ПИ
023090 да се образува УПИ 023090 – животновъдна ферма за 150 бр. овце с обслужващи сгради в
местността До шосето, землище с. Васил Левски,
както и приложената В и К схема и застрояване
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в него при спазване на нормативните изисквания по устройство на територията. Устройствена
зона – Пп – предимно производствена.
Решението подлежи на обжалване по реда на
чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Община Карлово
пред Административния съд – Пловдив.

11575

Председател:
Ст. Карагенски

ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ
РЕШЕНИЕ № 232
от 29 ноември 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, чл. 27, ал. 4
и 5 ЗМСМА, чл. 1, ал. 2, т. 6, чл. 3, ал. 3, т. 2,
чл. 4, ал. 4, чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3, т. 2 ЗПСК,
чл. 5, ал. 3, чл. 12, ал. 2 от Наредбата за анализите на правното състояние и приватизационните
оценки и за условията и реда за лицензиране на
оценители и чл. 5, 7, чл. 10, ал. 2 от Наредбата за
търговете и конкурсите в изпълнение на Решение
№ 205 от 27.09.2012 г. Общинският съвет – гр.
Лясковец, реши:
1. Приема анализ на правното състояние и приватизационна оценка на 2 общински нежилищни
имота, невключени в имуществото на общинско
търговско дружество, както следва:
1.1. урегулиран поземлен имот (УПИ) ІV – за
производствено-складови дейности, в кв. 135 по
подробен устройствен план – план за регулация на
гр. Лясковец с площ 3210 кв. м заедно с построените в него гаражи със застроена площ 240 кв. м,
пристройка със застроена площ 20 кв. м, сграда с
площ 12 кв. м, описан в акт за частна общинска
собственост № 917 от 22.06.2012 г.;
1.2. урегулиран поземлен имот (УПИ) ХІ – за
производствено-складови дейности, в кв. 135 по
подробен устройствен план – план за регулация на
гр. Лясковец с площ 3201 кв. м заедно с построената
в него едноетажна масивна сграда – работилница
със застроена площ 564 кв. м, описан в акт за
частна общинска собственост № 916 от 22.06.2012 г.
2. Приватизацията на обектите по т. 1 да се
извърши чрез публично оповестен конкурс на
един етап.
3. Определя минимална конкурсна цена на
обектите по т. 1, както следва:
3.1. за обекта по т. 1.1 – 107 190 лв.;
3.2. за обекта по т. 1.2 – 148 150 лв.
4. Определя депозит за участие в конкурса за
приватизация на обектите, както следва:
4.1. за обекта по т. 1.1 – 10 719 лв.;
4.2. за обекта по т. 1.2 – 14 815 лв.
5. Депозитът за обектите се внася по банкова сметка на Община Лясковец: BG11IORT80433300180001,
BIC IORTBGSF, ТБ „Инвестбанк“ – АД, клон Велико Търново, в срок до 24.01.2013 г. включително.
6. Утвърждава конкурсната документация и
информационния меморандум като част от нея
за всеки от обектите по т. 1.
7. Конкурсната документация се закупува в
Информационния център в сградата на Община
Лясковец след заплащане на такса 100 лв. за всеки
от обектите в срок до 17 ч. на 11.01.2013 г.
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8. При закупуване на конкурсна документация
следва да бъдат представени следните документи:
копие от документ за самоличност и копие от
документ за актуално правно състояние на кандидата – юридическо лице, както и нотариално
заверено пълномощно при упълномощаване.
9. Лицата, закупили конкурсна документация,
могат да отправят до конкурсната комисия искания
в писмена форма за разяснения по процедурата за
провеждане на конкурса в срок до 17 ч. на 17.01.2013 г.
10. Лицата, закупили конкурсна документация и
получили сертификат за регистрация, имат право
да подадат оферта за участие в конкурса за всеки
от обектите по т. 1. Съдържанието на офертата
трябва да отговаря на изискванията, поставени в
правилата за провеждане на конкурса, които са
неразделна част от конкурсната документация.
Определя краен срок за внасяне на оферта за
всеки от обектите по т. 1 – 17 ч. на 24.01.2013 г. в
Информационния център в сградата на Община
Лясковец, гр. Лясковец, пл. Възраждане 1.
11. Възлага на кмета на общината правомощия
за провеждане на приватизационната процедура
съгласно Наредбата за търговете и конкурсите,
както и да сключи приватизационен договор със
спечелилия конкурса кандидат за всеки от обектите по т. 1.

11617

Председател:
Д. Арабаджиева

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
НА ОБЛАСТ МОНТАНА
ЗАПОВЕД № ДС-11-5
от 17 декември 2012 г.
На основание чл. 32, ал. 1 ЗА, § 4к, ал. 6 ПЗРЗСПЗЗ
и чл. 28б, ал. 8 ППЗСПЗЗ одобрявам план на
новообразуваните имоти и регистър към него за
отделни имоти от местността Манчовото в землището на гр. Вършец, изработен в изпълнение
на цитирани по-долу влезли в сила решения на
Административния съд – Монтана, с които Заповед
№ РД-08-168 от 8.09.2010 г. на областния управител
за одобряване на ПНИ на местността Манчовото е
отменена в частта є за имоти № 421.4 и № 421.10.
Планът на новообразуваните имоти е приет от
комисия по чл. 28б, ал. 2 ППЗСПЗЗ с протокол
от 17.10.2012 г.
С този план на новообразуваните имоти се
обособяват имоти, както следва:
1. В изпълнение на Решение от 2.02.2011 г. по
адм.д. № 523/2010 г.:
– имот № 421.57 с площ 600 кв. м на Георги
Николов Видолов;
– имот № 421.58 с площ 433,86 кв. м на Община Вършец;
– имот № 421.59 с площ 1000 кв. м на Софроний
Петров Павлов;
– имот № 421.60 с площ 2665,60 кв. м на Община Вършец.
2. В изпълнение на Решение от 29.12.2010 г. по
адм.д. № 539/2010 г.:
– имот № 421.54 с площ 537,25 кв. м на Община Вършец;
– имот № 421.55 с площ 1702,97 кв. м на наследници на Марин Гаврилов Копривски;
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– имот № 421.56 с площ 750,05 кв. м на Борис
Георгиев Методиев.
Заповедта да се изпрати в 3-дневен срок за обнародване в „Държавен вестник“ и да се разгласи
по реда на § 4к, ал. 6 ПЗРЗСПЗЗ.
Жалби срещу одобрения план на новообразуваните имоти могат да се подават от заинтересуваните лица чрез областния управител – Монтана,
пред Районния съд по местонахождение на имота
в 14-дневен срок от обнародването на заповед
та в „Държавен вестник“ съгласно § 4к, ал. 6
ПЗРЗСПЗЗ, чл. 28б, ал. 8 ППЗСПЗЗ и § 19 ЗИДАПК.
Областен управител:
Ив. Петров
11577

ОБЩИНА НОВИ ПАЗАР
РЕШЕНИЕ № 229-16
от 30 ноември 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 ЗМСМА
и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Нови
пазар, реши:
Одобрява подробен устройствен план – план
за застрояване на ПИ № 030.001 в землището на
с. Стан за изграждане на ветрогенератори за добив
на ел. енергия.
Решението подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
по реда на чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ.
Председател:
Н. Николов
11551
РЕШЕНИЕ № 230-16
от 30 ноември 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 ЗМСМА
и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Нови
пазар, реши:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за техническа инфраструктура – ел.
провод за захранване на ветрогенератори за добив
на ел. енергия в ПИ № 030.001 в землището на
с. Стан и ПИ № 103.002 в землището на с. Памукчи,
община Нови пазар.
Решението подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
по реда на чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ.

11552

Председател:
Н. Николов

РЕШЕНИЕ № 231-16
от 30 ноември 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 ЗМСМА
и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Нови
пазар, реши:
Одобрява подробен устройствен план – план
за застрояване на ПИ № 103.002 в землището на
с. Памукчи за изграждане на ветрогенератори за
добив на ел. енергия.
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Решението подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
по реда на чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ.
Председател:
Н. Николов
11553

ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ
РЕШЕНИЕ № 293
от 29 ноември 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11, ал. 2 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 5 ЗУТ
Общинският съвет – гр. Павел баня, реши:
Одобрява ПУП – парцеларен план на елементите
на техническата инфраструктура – външно кабелно
ел. захранване и водопровод през имоти, общинска
собственост: ПИ 000443 – дере, ПИ 000460 – полски
път, ПИ 000467 – полски път, ПИ 000483 – полски
път, ПИ 000484 – полски път, в землище с. Тъжа,
община Павел баня. Трасето на ел. провода ще
захранва ПИ № 173006, ПИ № 174003, ПИ № 172020,
ПИ № 172002, ПИ № 172004, ПИ № 044041, ПИ
№ 044045, ПИ № 176006. Трасето на водопровода ще
захранва ПИ № 173006, ПИ № 174003, ПИ № 172020,
ПИ № 172002, ПИ № 172004, ПИ № 044041, ПИ
№ 044045 в землище с. Тъжа, община Павел баня.
Сервитутът на водопровода е разположен изцяло
в сервитута на кабела за ел. захранване. Дължината
на трасето на ел. захранването през общинските
имоти е 1200,77 л. м, площ на сервитута – 2380
кв. м. Дължината на трасето на водопровода
през общинските имоти е 742,17 л. м, площта на
сервитута е 516 кв. м.
Председател:
Н. Кавръкова
11554

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
НА ОБЛАСТ СЛИВЕН
ЗАПОВЕД № РД-11-09-02
от 14 декември 2012 г.
На основание чл. 32, ал. 1 от ЗА във връзка
с § 4к, ал. 6 ЗСПЗЗ и чл. 28б ал. 8 ППЗСПЗЗ и
влязло в сила Решение № 103 от 28.10.2011 г. на
Административния съд – Сливен, по адм. дело
№ 103/2011 г., с което е отменена частично Заповед
№ РД-11-09-04 от 17.03.2011 г. на областния управител на област Сливен за одобряване на план на
новообразуваните имоти за местност Кироолу в
землището на гр. Сливен (ДВ, бр. 28 от 2011 г.) в
частта є по отношение на новообразуван имот с
идентификатор 673388.439.104, нареждам:
Одобрявам нов план на новообразуваните имоти
в частта новообразувани имоти и регистри към
тях, като имот с идентификатор 67338.439.104 от
одобрения със Заповед № РД-11-09-04 от 17.03.2011 г.
на областния управител на област Сливен план на
новообразуваните имоти за местност Кироолу се
заличава и се образуват в М 1:1000 следните имоти:
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1. имот с идентификатор 67338.439.70 с площ
2111 кв. м съгласно действащата кадастрална карта
на гр. Сливен на Добри Тодоров Бугов (нот. акт
№ 37, т. II, дело 721 от 16.05.1989 г. на РС – Сливен,
за 1800 кв. м от правото на собственост);
2. имот с идентификатор 67338.439.72 с площ
1301 кв. м на Иван Панайотов Карарадев (нот. акт
№ 70, т. I, дело 1379 от 25.12.1972 г. на РС – Сливен,
за 1200 кв. м от правото на собственост);
3. имот с идентификатор 67338.439.104 с площ
1123 кв. м на наследници на Илия Димитров
Драганов съгласно решение № 411 от 11.03.1999 г.
на ПК – Сливен.
На основание § 19, ал. 1 ПЗРЗИДАПК жалби
срещу одобрения план на новообразуваните имоти могат да се подават от заинтересованите лица
чрез областния управител на област Сливен пред
Районния съд – Сливен, в 14-дневен срок от обнародването на заповедта в „Държавен вестник“.
Областен управител:
М. Кавръков
11501

ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА
ЗАПОВЕД № РД-25-2444
от 17 декември 2012 г.
На основание чл. 25, ал. 2 и 3 във връзка с чл. 21
ЗОС отчуждавам поземлен имот с идентификатор
68850.71.2, местност Орта бозалък в землището
на гр. Стара Загора, с площ на имота 1000 кв. м
за изграждането на обект, публична общинска
собственост – „Разширение на гробищен парк, гр.
Стара Загора“, съгласно влязъл в сила подробен
устройствен план – план за застрояване, утвърден
със Заповед № 3038 от 1.12.2008 г. на кмета на община Стара Загора, собственост на наследниците
на Петко Грозев Генев, както следва:
1. Грозьо Петков Грозев,
2. Тинка Димова Гочева,
3. Живка Николова Петкова,
4. Димо Петков Димов и
5. Николай Петков Димов.
Определям равностойно парично обезщетение
на посочените наследници на Петко Грозев Генев
общо в размер 400 лв.
Изплащането на дължимото парично обезщетение да започне от 7.01.2013 г. по сметки,
посочени от правоимащите, чрез набирателната
сметка на Община Стара Загора в „Юробанк И Еф
Джи България“ – АД, Финансов център – Стара
Загора, бул. Митрополит Методи Кусев 31.
Заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Стара Загора.
Кмет:
Ж. Тодоров
11665
ЗАПОВЕД № РД-25-2445
от 17 декември 2012 г.
На основание чл. 25, ал. 2 и 3 във връзка с чл. 21
ЗОС отчуждавам поземлен имот с идентификатор
68850.71.3, местност Орта бозалък в землището
на гр. Стара Загора, с площ на имота 2099 кв. м
за изграждането на обект, публична общинска
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собственост – „Разширение на гробищен парк, гр.
Стара Загора“, съгласно влязъл в сила подробен
устройствен план – план за застрояване, утвърден
със Заповед № 3038 от 1.12.2008 г. на кмета на
община Стара Загора, собственост на наследниците на Кольо Нойков Русев, както следва:
1. Минко Колев Русев,
2. Кольо Нойков Колев и
3. Таньо Нойков Колев.
Определям равностойно парично обезщетение
на посочените наследници на Кольо Нойков Русев
общо в размер 840 лв.
Изплащането на дължимото парично обезщетение да започне от 7.01.2013 г. по сметки,
посочени от правоимащите, чрез набирателната
сметка на Община Стара Загора в „Юробанк И Еф
Джи България“ – АД, Финансов център – Стара
Загора, бул. Митрополит Методи Кусев 31.
Заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Стара Загора.
Кмет:
Ж. Тодоров
11666
ЗАПОВЕД № РД-25-2446
от 17 декември 2012 г.
На основание чл. 25, ал. 2 и 3 във връзка с
чл. 21 ЗОС отчуждавам поземлен имот с идентификатор 68850.71.8, местност Орта бозалък
в землището на гр. Стара Загора, с площ на
имота 4899 кв. м за изграждането на обект,
публична общинска собственост – „Разширение
на гробищен парк, гр. Стара Загора“, съгласно
влязъл в сила подробен устройствен план – план
за застрояване, утвърден със Заповед № 3038 от
1.12.2008 г. на кмета на община Стара Загора,
собственост на Руси Георгиев Патронов.
Определям равностойно парично обезщетение
на Руси Георгиев Патронов в размер 1960 лв.
Изплащането на дължимото парично обезщетение да започне от 7.01.2013 г. по сметка, посочена
от собственика, чрез набирателната сметка на
Община Стара Загора в „Юробанк И Еф Джи
България“ – АД, Финансов център – Стара Загора, бул. Митрополит Методи Кусев 31.
Заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Стара Загора.
Кмет:
Ж. Тодоров
11667

ОБЩИНА ЧЕПЕЛАРЕ
РЕШЕНИЕ № 208
от 13 декември 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр.
Чепеларе, одобрява проект за подробен устройствен
план – план за промяна на уличната регулация
на път ІІ-86 – обход на гр. Чепеларе от км 0+000
до км 3+996.94.
Председател:
К. Петков
11500
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ОБЩИНА „ТУНДЖА“ – ЯМБОЛ
РЕШЕНИЕ № 274
от 30 ноември 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет „Тунджа“ – гр.
Ямбол, одобрява проект за подробен устройствен
план – парцеларен план за трасе на външен водопровод за УПИ І-190011 през поземлени имоти
№ 000042, № 000002 и № 000020 по КВС на землище с. Гълъбинци, община „Тунджа“, гр. Ямбол.
Председател:
К. Карагьозов
11502
1. – Българската народна банка на основание
чл. 35 от Закона за БНБ обявява въз основа на
приетата от Управителния съвет на БНБ с решение № 149 от 16.12.2004 г. методика основен
лихвен процент (проста годишна лихва) в размер
0,03 на сто, считано от 1 януари 2013 г.
46
38. – Община Айтос на основание на чл. 128,
ал. 1 ЗУТ обявява, че е изработен проект за
подробен устройствен план – парцеларен план за
линейните обекти на техническата инфраструктура
извън границите на населените места – „Трасета на пътища и ел. кабели 33 kV в землищата
на с. Мъглен и с. Дрянковец, община Айтос“.
Трасетата на пътищата засягат следните имоти:
В землището на с. Мъглен, община Айтос:
ПИ № 64 (полски път, общинска собственост), 73
(полски път, общинска собственост), 76 (пасище с
храсти, общинска собственост), 77 (пасище, мера,
общинска собственост), 78 (полски път, общинска
собственост), 104 (пасище с храсти, общинска
собственост), 296 (полски път, общинска собственост), 607 (полски път, общинска собственост),
62023 (пасище мера, общинска собственост), 77002
(пасище, мера, общинска собственост), 108001
(нива, собственост на наследници на Фатме Алиева
Казакова), 110004 (нива, собственост на Стойчо
Стоянов Стойчев), 111026 (нива, собственост на
Стоян Илиев Ангелов), 111027 (нива, собственост
на наследници на Юнзиле Фетова Ибашева), 136001
(нива, собственост на Божко Славов Божков),
136002 (нива, собственост на наследници на Хасан
Хаджимехмедов Гюлев), 136003 (нива, собственост на Милка Енчева Минкова), 136004 (нива,
собственост на Марин Енчев Минков), 136005
(нива, собственост на наследници на Василка
Господинова Тодорова), 136011 (нива, собственост
на наследници на Ахмед Алиев Белберов), 136017
(нива, собственост на Стоянка Петрова Бошкова),
608 (полски път, общинска собственост);
в землището на с. Дрянковец, община Айтос:
58 (полски път, общинска собственост), 41 (полски път, общинска собственост), 59 (полски път,
общинска собственост), 33015 (нива, собственост
на наследници на Неделчо Семов Петров), 33017
(нива, собственост на наследници на Герга Димитрова Учкова), 33054 (нива, собственост на
„Енерджи 5“ – АД), 33055 (нива, собственост на
„Агроринг“ – ООД), 38 (полски път, общинска
собственост), 31022 (нива, собственост на „Аг-
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роринг“ – ООД), 31023 (нива, собственост на
„Енерджи 5“ – АД), 32015 (нива, собственост на
„Агроринг“ – ООД), 44 (полски път, общинска
собственост), 286 (дере, общинска собственост),
29014 (нива, собственост на наследници на Митю
Колев Станчев), 29015 (нива, собственост на наследници на Мария Янева Желева), 29039 (нива,
собственост на „Енерджи 5“ – АД), 29040 (нива,
собственост на Иван Христов Чакъров), 30001
(нива, собственост на „Агроринг“ – ООД), 30002
(нива, собственост на наследници на Георги
Стоянов Стайков), 102012 (нива, собственост на
„Агроринг“ – ООД), 102013 (нива, собственост на
„Енерджи 5“ – АД), 102015 (нива, собственост на
наследници на Рада Колева Станчева), 193 (полски
път, общинска собственост), 33047 (нива, собственост на наследници на Пена Георгиева Стоянова),
42069 (нива, собственост на „Агроринг“ – ООД),
42070 (нива, собственост на „Енерджи 5“ – АД),
67 (полски път, общинска собственост), 137 (пасище, мера, общинска собственост), 36024 (нива,
собственост на „Енерджи 5“ – АД, Красимир
Димитров), 36025 (нива, собственост на Красимир
Димитров Димитров), 36028 (нива, собственост
на Влахиня Цветанова Златева), 38001 (нива,
собственост на наследници на Стойка Иванова
Мърмърова), 38002 (нива, собственост на Пенка
Георгиева Милева, Мария Георгиева Димитрова),
38003 (нива, собственост на наследници на Желю
Димитров Новаков), 38004 (нива, собственост
на наследници на Мария Иванова Трифонова),
42029 (нива, собственост на „Енерджи 5“ – АД),
250 (полски път, общинска собственост), 42063
(нива, собственост на Пенка Колева Андонова),
46001 (нива, собственост на наследници на Русана
Атанасова Годулова), 319 (полски път, общинска
собственост), 79 (полски път, общинска собственост), 52015 (нива, собственост на наследници
на Минка Мартинова Райнова), 56001 (нива,
собственост на наследници на Мария Колева
Стайкова), 73021 (пасище, мера, собственост на
Стоянка Иванова Славова), 148 (полски път, общинска собственост), 128 (полски път, общинска
собственост), 76003 (пасище, мера, собственост
на наследници на Минчо Христов Кърджилов),
76013 (пасище, мера, собственост на „Енерджи
5“ – АД, Красимир Димитров), 119 (полски път,
общинска собственост), 56012 (нива, собственост
на Колю Гешев Колев), 56020 (нива, собственост
на Георги Динев Тонев), 74022 (пасище, мера,
собственост на „Енерджи 5“ – АД, Красимир
Димитров), 110 (пасище, мера, общинска собственост), 116 (полски път, общинска собственост),
56002 (нива, собственост на наследници на Злати
Петков Генчев), 56003 (пасище, мера, собственост
на наследници на Колю Иванов Кълчишков),
73007 (пасище, мера, собственост на наследници
на Колю Рашков Колев), 73019 (пасище, мера,
собственост на Иван Костадинов Иванов), 73020
(пасище, мера, собственост на наследници на
Георги Стоянов Стайков), 73032 (пасище, мера,
собственост на Колю Стоянов Драганов), 73040
(пасище, мера, собственост на Антон Панайотов Рашев), 73181 (пасище, мера, собственост
на „Енерджи 5“ – А Д), 73182 (пасище, мера,
собственост на „Агроринг“ – ООД), 106 (полски
път, общинска собственост), 107 (пасище, мера,
общинска собственост), 64001 (изоставена орна
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земя, собственост на наследници на Стою Кръстев
Стоев), 66005 (изоставена орна земя, собственост
на „Енерджи 5“ – АД), 66016 (изоставена орна
земя, собственост на Стоянка Георгиева Дончева), 66017 (изоставена орна земя, собственост на
Златка Георгиева Стайкова), 70002 (пасище, мера,
собственост на „Агроринг“ – ООД), 70008 (пасище, мера, собственост на наследници на Колю
Иванов Кълчишков), 70009 (пасище, мера, собственост на Георги Динев Тонев), 70011 (пасище,
мера, собственост на Станю Георгиев Вълчев),
70012 (пасище, мера, собственост на „А гроринг“ – ООД), 73008 (пасище, мера, собственост
на Марийка Динева Карабаджакова), 73009 (пасище, мера, собственост на „Агроринг“ – ООД),
73013 (пасище, мера, собственост на наследници
на Станка Димитрова Радукова), 73029 (пасище,
мера, собственост на Петър Карамфилов Дичев),
97 (пасище, мера, общинска собственост), 99
(полски път, общинска собственост), 100 (полски
път, общинска собственост), 106 (полски път,
общинска собственост), 68001 (изоставена орна
земя, собственост на „Енерджи 5“ – АД), 68007
(изоставена орна земя, собственост на Кера Стайкова Иванова, Пенка Стайкова Стайкова), 68004
(изоставена орна земя, собственост на Румяна
Михова Драганова, Марияна Михова Гайдова),
68005 (изоставена орна земя, собственост на
Кера Георгиева Филчева), 68006 (изоставена
орна земя, собственост на Иванка Георгиева
Вълчанова), 69008 (пасище, мера, собственост
на наследници на Щерион Алексиев Стайков),
69012 (пасище, мера, собственост на Бойка Пеева
Райчева). Обща дължина на новопроектираните
пътища – 15 913 м.
Участъци, в които трасетата на ел. кабелите
преминават извън пътищата в землището на
с. Дрянковец, община Айтос: 246 (полски път,
общинска собст веност), 206 (пасище, мера,
общинска собственост), 204 (пасище, мера, общинска собственост), 251 (полски път, общинска
собственост), 191 (полски път, общинска собственост), 322 (полски път, общинска собственост),
193 (полски път, общинска собственост), 102013
(нива, собственост на „Енерджи 5“ – АД), 31023
(нива, собственост на „Енерджи 5“ – АД), 30001
(нива, собственост на „Агроринг“ – ООД), 29039
(нива, собственост на „Енерджи 5“ – АД), 44
(полски път, общинска собственост), 33055 (нива,
собственост на „Агроринг“ – ООД), 33054 (нива,
собственост на „Енерджи 5“ – АД), 42069 (нива,
собственост на „Агроринг“ – ООД), 42070 (нива,
собственост на „Енерджи 5“ – АД), 42029 (нива,
собственост на „Енерджи 5“ – АД), 203 (пасище,
мера, общинска собственост), 251 (полски път,
общинска собственост), 322 (полски път, общинска
собственост), 136 (пасище, мера, общинска собственост), 317 (дере, общинска собственост), 324
(полски път, общинска собственост), 319 (полски
път, общинска собственост), 73181 (пасище, мера,
собственост на „Енерджи 5“ – АД), 110 (пасище,
мера, общинска собственост), 73039 (пасище,
мера, собственост на Станка Павлова Драгнева),
115 (полски път, общинска собственост), 74022
(пасище, мера, собственост на „Енерджи 5“ – АД,
Красимир Димитров), 66005 (нива, собственост
на „Енерджи 5“ – АД), 68001 (нива, собственост
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на „Енерджи 5“ – АД), 203 (пасище, мера, собственост на наследници на Стайко Павлов Янев),
307 (полски път, общинска собственост), 201
(пасище, мера, общинска собственост), 308 (дере,
общинска собственост), 118111 (нива, общинска
собственост), 118074 (нива, общинска собственост), 119059 (лозе, общинска собственост), 118012
(изоставена орна земя, общинска собственост),
118010 (нива, собственост на наследници на Колю
Пенков Георгиев), 118009 (нива, собственост на
наследници на Желю Димитров Новаков), 118008
(нива, общинска собственост), 118013 (нива, общинска собственост), 118015 (нива, собственост на
Христо Пенчев Василев), 118016 (нива, общинска
собственост), 118018 (нива, собственост на наследници на Желю Русев Желев), 118017 (изоставена
орна земя, наследници на Мария Янева Желева),
118019 (изоставена орна земя, собственост на наследници на Калина Христова Тодорова), 118020
(лозе, собственост на наслеедници на Димитър
Анастасов Джелепов), 118023 (изоставена орна
земя, собственост на наследници на Трифон
Богданов Иванов), 118024 (лозе, собственост на
Тодор Стефанов Тодоров), 118025 (изоставена орна
земя, собственост на Георги Костадинов Сотиров), 118028 (нива, собственост на наследници на
Едрю Цвятков Кънев), 118030 (нива, собственост
на наследници на Рада Колева Станчева), 118032
(нива, собственост на Марийка Георгиева Райнова), 118033 (изоставена орна земя, собственост на
Тодора Илчева Генова), 118035 (нива, собственост
на Стоян Георгиев Драгнев), 118034 (изоставена
орна земя, собственост на наследници на Слави
Георгиев Стефанов), 253 (пасище, мера, общинска
собственост), 251 (полски път, общинска собственост), 91002 (нива, собственост на наследници на
Георги Янев Павлеков), 91001 (нива, собственост
на наследници на Иван Николов Пръчонски), 311
(залесена гора, собственост на МЗГ – ДЛ/ДДС),
168 (полски път, общинска собственост), 80005
(пасище, мера, собственост на наследници на
Желю Русев Желев), 140 (полски път, общинска
собственост), 148 (полски път, общинска собственост), 76003 (пасище, мера, собственост на
наследници на Минчо Христов Кърджилов), 319
(полски път, общинска собственост).
Проектът се намира в дирекция „ТСУС“ при
Община Айтос. В едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ на основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта до общинската администрация.
11427
26. – Областният управител на област Бургас
на основание чл. 149, ал. 4 във връзка с чл. 148,
ал. 3 ЗУТ съобщава на заинтересованите лица,
че е одобрeн технически инвестиционен проект
и е издадено Разрешение за строеж № 12 от
11.12.2012 г. за строителство на обект „Обслужващ път и прилежаща инфраструктура на летище
Бургас“ на основание чл. 148, ал. 1, 3 и 4, чл. 152,
ал. 1 ЗУТ и § 125 от преходните и заключителните
разпоредби на Закона за изменение и допълнение на ЗУТ. На основание чл. 60, ал. 1 АПК
предвид важността на обекта и необходимостта
от срочното му изпълнение с оглед гарантиране
по-голяма степен на безопасност и сигурност през
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натоварения период на експлоатация на „Летище
Бургас“ е разпоредено предварително изпълнение
на разрешението за строеж. Разрешението за
строеж подлежи на обжалване пред Върховния
административен съд в 14-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“, а по отношение
разпореждането за предварително изпълнение
може да се обжалва чрез областния управител
пред съда в тридневен срок от съобщаването му
на основание чл. 60, ал. 4 АПК.
11517
71. – Община Казанлък на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че са изработени проекти
за подробен устройствен план, парцеларни планове на подземен електропровод и водопроводно
отклонение за захранване на поземлен имот
№ 067004 – нива, местност Карашлъка, преминаващи през поземлени имоти: № 000151 – пасище,
мера, и № 000003 – път трети клас, всички в
землището на с. Бузовград, община Казанлък,
ЕКАТТЕ 068048. В едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните
лица могат да разгледат проекта в стая 11 на
Община Казанлък и да направят писмени възражения, предложения и искания по него.
11515
72. – Община Казанлък на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план, парцеларен план на
подземен електропровод за захранване на поземлен имот № 83106.502.703, за друг вид производствен и складов обект, местност Чобан чаир,
преминаващ през поземлени имоти № 124.280 и
№ 502.759 – за селскостопански, горски, ведомствен път, общинска публична собственост, и
№ 502.702 – за друг вид производствен и складов
обект, частна собственост, всички в землището
на с. Шейново, община Казанлък, с обща дължина на трасето 114,14 м и сервитут 228 кв.м. В
едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересуваните лица могат да разгледат проекта в стая 11 на Община Казанлък и да
направят писмени възражения, предложения и
искания по проекта.
11578
73. – Община Казанлък на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план, парцеларен план
на подземен електропровод за захранване на
поземлен имот № 059019, овцеферма, местност
Кабаклъка, преминаващ през поземлени имоти
№ 000152, 0000175 и 000178 – полски пътища,
общинска публична собственост, всички в землището на с. Овощник, община Казанлък, ЕКАТТЕ
53179, с дължина на трасето 239 м и сервитут
478 кв.м. В едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица
могат да разгледат проекта в стая 11 на Община
Казанлък и да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта.
11579
1. – Община Павел баня на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
ПУП – план за застрояване на ПИ 015008 с придружаващите ел. и В и К схеми, местност Отвъд
ак дере, землище с. Долно Сахране, община Павел баня, в урбанизирана територия – предимно
производствена, с цел изграждане на Розоварна, и
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ПУП – парцеларен план на външно ел. захранване
на ПИ 015008, землище с. Долно Сахране, община
Павел баня. Документацията по изработения проект е на разположение всеки работен ден в стая 9
в сградата на Община Павел баня. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ писмени възражения, предложения и искания по проекта могат да бъдат подавани
до общинската администрация в 30-дневен срок
от обнародването в „Държавен вестник“.
11556
14. – Община гр. Пещера, област Пазарджик,
на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е
изработен проект за ПУП – парцеларен план за
трасе за линеен обект – електроснабдяване на ПИ
№ 012008 в местност Узун Драгасия по КВС на
гр. Пещера. Проектът на ПУП – ПП е изложен
в сградата на общинската администрация, ет. 1,
стая 11. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването му в „Държавен
вестник“ заинтересованите лица могат да направят
писмени възражения по проекта до общинската
администрация.
11514
9. – Областният управител на област Смолян
на основание чл. 148, ал. 3 и 4, чл. 149, ал. 4
и чл. 150, ал. 3 ЗУТ съобщава на заинтересованите лица, че е одобрен комплексен проект
и е издадено Разрешение за строеж № 24 от
14.12.2012 г. за обект: „Кабелна линия 20 kV,
кабелни линии НН и БКТП“, подобекти: „БКТП
„Стената“; „Кабелна линия средно напрежение
20 kV от БКТП „Гранд Манастира“ до БКТП
„Стената“; кабелни линии НН – за присъединяване на „Ски гардероб с магазин и къща
за отдих“ в УПИ I-10011, ПИ 67653.10.19 – за
присъединяване на „Магазин и бърза закуска“
в УПИ II-10003, ПИ 67653.11.16 и „Ски гардероб
и снек-бар“ в УПИ II-10003, ПИ 67653.11.15 – за
присъединяване на „Снек-бар“ в УПИ Х-110025,
ПИ 67653.11.25 – за присъединяване на „База за
отдих и ски гардероб“ в ПИ 80371.234.23 и „База
за отдих“ в ПИ 80371.234.22; „БКТП в УПИ
I-110001 – за хижа „Студенец“, ПИ 67653.11.1,
к.я. Студенец, к.к. Пампорово, община Смолян,
и „Кабелни линии по утвърдено трасе в к.я.
Студенец, к.к. Пампорово, община Смолян и
община Чепеларе“. Проектът и разрешението
за строеж могат да бъдат разгледани от заинтересованите лица в деловодството на областната
администрация – Смолян, и обжалвани пред
Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването им в „Държавен вестник“.
11555
11. – Община Твърдица на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план – парцеларен план за
линейните обекти на техническата инфраструктура
извън границите на урбанизираните територии, за
обект: Външен водопровод и кабел 1 kV до овчарник
в ПИ 72165.295.8, местност Под Славови ливади,
гр. Твърдица, община Твърдица. Трасето на кабела
с обща дължина 1148,66 м преминава през ПИ
72165.297.237, ПИ 72165.297.917, ПИ 72165.298.850, ПИ
72165.298.950, ПИ 72165.297.282, ПИ 72165.296.282,
ПИ 72165.306.949, ПИ 72165.296.818, ПИ 72165.294.97,
ПИ 72165.294.817, ПИ 72165.294.331, ПИ 72165.294.949,
ПИ 72165.294.330, ПИ 72165.294.39, ПИ 72165.294.38,
ПИ 72165.294.37, ПИ 72165.294.36, ПИ 72165.294.35,

БРОЙ 2

ДЪРЖАВЕН

ПИ 72165.294.34, ПИ 72165.294.33, ПИ 72165.294.32,
ПИ 72165.294.31 от землището на гр. Твърдица.
Трасето на водопровода с обща дължина 1789,55 м
преминава през ПИ 72165.294.330, ПИ 72165.294.31,
ПИ 72165.294.30, ПИ 72165.294.29, ПИ 72165.294.28,
ПИ 72165.294.27, ПИ 72165.294.26, ПИ 72165.294.25,
ПИ 72165.294.24, ПИ 72165.294.23, ПИ 72165.294.22,
ПИ 72165.294.21, ПИ 72165.294.20, ПИ 72165.294.19,
ПИ 72165.295.8, ПИ 72165.295.7, ПИ 72165.295.6, ПИ
72165.295.5, ПИ 72165.295.4, ПИ 72165.295.3, ПИ
72165.295.2, ПИ 72165.295.1, ПИ 72165.311.147, ПИ
72165.294.817, ПИ 72165.293.817, ПИ 72165.315.146, ПИ
72165.294.488, ПИ 72165.293.31, ПИ 72165.293.29, ПИ
72165.293.28, ПИ 72165.293.27, ПИ 72165.293.26, ПИ
72165.293.25, ПИ 72165.293.24, ПИ 72165.293.23, ПИ
72165.293.22, ПИ 72165.293.21, ПИ 72165.293.20, ПИ
72165.293.19, ПИ 72165.287.9, ПИ 72165.287.817, ПИ
72165.293.232, ПИ 72165.293.133, ПИ 72165.293.134,
ПИ 72165.293.816, ПИ 72165.288.128 от землището на гр. Твърдица и ПИ 72165.506.1925, ПИ
72165.506.1926, ПИ 72165.506.1930 – урбанизирана
територия. Изработеният проект е на разположение
всеки работен ден в стая 21, ет. ІІІ в сградата на
Община Твърдица, пл. Свобода 1. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересуваните лица могат
да направят писмени възражения, предложения и
искания по проекта в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ до общинската
администрация.
11516
20. – Община с. Братя Даскалови на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен
проект за ПУП – ПРЗ за ПИ 000039 в землището
на с. Съединение, община Братя Даскалови, след
съгласие на Общинския съвет – с. Братя Даскалови, с Решение № 64 от 20.02.2012 г. и Решение
№ 142 от 26.06.2012 г. Проектът се намира в дирекция „УТИСПП“ при Община Братя Даскалови.
Заинтересованите лица могат да се запознаят
с проекта и да направят писмени възражения,
предложения и искания в едномесечен срок от
обнародването в „Държавен вестник“.
11562
19. – Община с. Братя Даскалови на основание
чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект
за ПУП – парцеларен план, част ел. за ПИ 000039,
преминаващ през поземлени имоти № 000039,
№ 000145, № 000147, № 000157, № 000459, № 000475,
№ 000518, № 000519 и № 072001, ПУП – парцеларен план, част ВиК за ПИ 000039, преминаващ
през поземлени имоти № 0 0 0 039, № 0 0 0272,
№ 000455, ПУП – парцеларен план, част пътна за
ПИ 000039, преминаващ през поземлени имоти
№ 000039, № 000145, № 000147, № 000157, № 000440,
№ 000459, № 000475, № 000518, № 000519, № 071007,
№ 072001, № 072002, № 072003, в землището на
с. Съединение, община Братя Даскалови, след
съгласие на Общинския съвет – с. Братя Даскалови, с Решение № 64 от 20.02.2012 г. и Решение
№ 142 от 26.06.2012 г. Проектът се намира в дирекция „УТИСПП“ при Община Братя Даскалови.
Заинтересованите лица могат да се запознаят
с проекта и да направят писмени възражения,
предложения и искания в едномесечен срок от
обнародването в „Държавен вестник“.
11563
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СЪДИЛИЩА
Административният съд – Варна, на основание
чл. 218, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е образувано адм.д.
№ 4253/2012 г. по описа на XVI състав по жалба
от Пламен Димитров Димитров и Иванка Антонова Димитрова против Решение № 552-6 от 26 и
27.07.2012 г. на Общинския съвет – гр. Варна, за
одобряване на план за улична регулация на улици
и поземлени имоти за обекти – публична собственост, на кв. Изгрев, в частта му за ПИ № 2150.
Съдът указва на заинтересованите лица, че в срок
от един месец от обнародването на обявлението в
„Държавен вестник“ могат да подадат заявление до
Административния съд – Варна, със съдържание
съобразно чл. 218, ал. 4, т. 1 – 7 ЗУТ за конституирането им като ответници в производството.
11724
Районният съд – гр. Дулово, уведомява Вилдан
Мурад Рамис, гражданка на Р. Турция, без регистриран постоянен и настоящ адрес в Р. България,
че срещу нея е заведено гр. д. № 747/2012 г. по
описа на съда от Сезгин Мурад Рамис, Мустафа
Мурад Мустафа и Наджие Рамис Мустафа, по
чл. 69 ЗН – делба, и че в деловодството на съда на
адрес: гр. Дулово, ул. Васил Левски 12, се намират
исковата молба и приложенията, които може да
получи в двуседмичен срок от обнародването на
уведомлението в „Държавен вестник“. При неявяване на Вилдан Мурад Рамис или упълномощено
от нея лице в указания двуседмичен срок съдът
ще є назначи особен представител.
11745
Варненският окръжен съд, гражданско отделение, обявява, че е образувано гр.д. № 2824/2012 г.
по предявен иск от Комисията за установяване
на имущество, придобито от престъпна дейност
чрез представляващия към датата на образуване
зам.-председател Антоанета Стоянова ГеоргиеваЦонкова срещу Добри Христов Добрев и Росица
Кънчева Добрева, и двамата с адрес Варна, бул.
Съборни 29, ет. 3, за отнемане в полза на държавата на следното имущество на обща стойност
194 697,30 лв., а именно:
От Добри Христов Добрев и Росица Кънчева
Добрева на основание чл. 10 във връзка с чл. 4, ал. 1
ЗОПДИППД:
1. нива с площ 13,001 дка, намираща се в
землището на с. Константиново, община Варна,
област Варна, в местността Картала, четвърта
категория на земята, представляваща ПИ № 053066
по плана за земеразделяне на землището на с.
Константиново, община Варна, област Варна,
ЕК АТТЕ 38354, при граници и съседи: кад.
№ 000527 – полски път, имот № 053065 – нива на
наследниците на Христо Христов Марков, кад.
№ 000565 – полски път, имот № 053067 – нива на
наследниците на Стоян Янев;
2. нива с площ 2,401 дка, намираща се в
землището на с. Константиново, община Варна,
област Варна, в местността Куриите, шеста категория на земята, представляваща ПИ № 059071
по плана за земеразделяне на землището на с.
Константиново, община Варна, област Варна,
ЕК АТТЕ 38354, при граници и съседи: имот
№ 059070 – нива на Марин Симеонов Йорданов,
кад. № 000595 – полски път, имот № 059072 – нива
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на Стоян Петров Стоянов, имот № 059074 – нива
на наследниците на Никола Комнев Георгиев;
3. нива с площ 3,999 дка, намираща се в
землището на гр. Белослав, област Варна, в
местността Бостаните, пета категория на земята,
съставляваща ПИ № 020027 по плана за земеразделяне на землището на гр. Белослав, област
Варна, ЕКАТТЕ 03719, при граници и съседи: кад.
№ 000667 – полски път, имот № 020028 – нива на
наследниците на Руси Апостолов Митев, имот
№ 000187 – изоставени трайни насаждения, имот
№ 000076 – пасище, мера на гр. Белослав, имот
№ 020026 – нива на наследниците на Сава Костадинов Савов;
4. нива с площ 8,698 дка, намираща се в
землището на гр. Белослав, област Варна, в
местността Бостаните, пета категория на земята, съставляваща ПИ № 021080 по плана за
земеразделяне на землището на гр. Белослав,
област Варна, ЕК АТ ТЕ 03719, при г раници
и съседи: кад. № 000671 – полски път, имот
№ 021081 – нива на Стоян Божков Божков, имот
№ 021089 – нива на Живка Йорданова Калафатева, имот № 021090 – нива на Василка Добрева
Колева, имот № 021091 – нива на Дончо Петков
Пенчев, имот № 021079 – нива на наследниците
на Желязко Желязков Добринов;
5. нива с площ 9,991 дка, намираща се в землището на гр. Белослав, област Варна, в местността
Картала, четвърта категория на земята, съставляваща ПИ № 038008 по плана за земеразделяне на
землището на гр. Белослав, област Варна, ЕКАТТЕ
03719, при граници и съседи: кад. № 000549 – горски
път, имот № 038009 – нива на Стоян Савов Василев,
имот № 038010 – нива на наследниците на Жеко
Тодоров Жеков, имот № 038012 – нива на Георги
Георгиев Тодоракиев, имот № 038013 – нива на
Георги Желязков Георгиев, имот № 038007 – нива
на Димитричка Михалева Статева;
6. нива с площ 7,437 дка, намираща се в землището на гр. Белослав, област Варна, в местността
Равнището, от които 4,462 дка – четвърта категория, и 2,974 дка – шеста категория на земята,
съставляваща имот № 011022 по плана за земеразделяне на землището на гр. Белослав, област
Варна, ЕКАТТЕ 03719, при граници и съседи: имот
№ 011014 – нива на Кица Иванова Добрева, имот
№ 011023 – нива на Димитра Иванова Апостолова,
кад. № 000559 – полски път, имот № 011021 – нива
на наследниците на Янаки Георгиев Янакиев;
7. нива с площ 4,402 дка, намираща се в землището на гр. Белослав, област Варна, в местността
Читука, четвърта категория на земята, съставляваща имот № 028018 по плана за земеразделяне
на землището на гр. Белослав, област Варна,
ЕК АТТЕ 03719, при граници и съседи: имот
№ 028017 – нива на Гергина Атанасова Статева, кад.
№ 000585 – полски път, кад. № 000555 – полски път,
имот № 028016 – нива на Добри Неделчев Добрев;
8. нива с площ 6,005 дка, намираща се в
землището на гр. Белослав, област Варна, в
местността Душковите ниви, от които 1,201
дка – трета категория, и 4,804 дка – четвърта категория на земята, представляваща имот № 046259
по плана за земеразделяне на землището на гр.
Белослав, област Варна, ЕКАТТЕ 03719, при граници и съседи: кад. № 000662 – полски път, имот
№ 046260 – нива на Гергина Атанасова Статева,
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имот № 046187 – нива на наследниците на Стойка
Димитрова Георгиева, имот № 046188 – нива на
наследниците на Панайот Щерев Василев, имот
№ 046258 – нива на Димитър Илиев Митев;
9. нива с площ 4,601 дка, намираща се в
землището на гр. Белослав, област Варна, в
местността Читука, четвърта категория на земята, представляваща имот № 028017 по плана
за земеразделяне на землището на гр. Белослав,
област Варна, ЕК АТТЕ 03719, при граници и съседи: имот № 028013 – нива на наследниците на
Мария Ташева Гайдарова, кад. № 000585 – полски
път, имот № 028018 – нива на Стоян Атанасов
Стоянов, имот № 028016 – нива на Добри Неделчев Добрев;
10. нива с площ 4,998 дка, намираща се в
землището на гр. Белослав, област Варна, в
местността Душковите ниви, от които 1,499
дка – трета категория, и 3,498 дка – четвърта
категори я на зем ята, представл яваща имот
№ 046260 по плана за земеразделяне на землището
на гр. Белослав, област Варна, ЕКАТТЕ 03719,
при граници и съседи: кад. № 000662 – полски
път, имот № 046261 – нива на наследниците на
Мила Димитрова, № 046186 – нива на Куртеза
Иванова Атанасова, имот № 046187 – нива на
наследниците на Стойка Димитрова Георгиева,
имот № 046259 – нива на Стоян Атанасов Стоянов;
11. нива с площ 7,006 дка, намираща се в
землището на гр. Белослав, област Варна, в местността Пещерите, четвърта категория на земята,
представляваща имот № 033009 по плана за земеразделяне на землището на гр. Белослав, област
Варна, ЕКАТТЕ 03719, при граници и съседи: кад.
№ 000623 – полски път, имот № 033010 – нива на
наследниците на Паруш Калев Парушев, имот
№ 033007 – нива на Добри Николов Радев, имот
№ 033008 – нива на наследниците на Иванка
Стефанова Иванова, кад. № 000578 – полски път;
12. нива с площ 6,006 дка, намираща се в
землището на гр. Белослав, област Варна, в местността Саището, четвърта категория на земята,
представляваща имот № 041015 по плана за земеразделяне на землището на гр. Белослав, област
Варна, ЕКАТТЕ 03719, при граници и съседи: кад.
№ 000655 – полски път, имот № 041014 – нива на
Маринка Стефанова Митева, кад. № 000576 – полски път, имот № 041017 – нива на наследниците
на Александър Парушев Георгиев;
13. нива с площ 4,000 дка, намираща се в
землището на гр. Белослав, област Варна, в местността Саището, четвърта категория на земята,
представляваща имот № 041024 по плана за земеразделяне на землището на гр. Белослав, област
Варна, ЕКАТТЕ 03719, при граници и съседи: имот
№ 041022 – нива на Магда Василева Алексиева,
имот № 041023 – нива на Сава Костадинов Савов, имот № 041065 – нива на наследниците на
Добри Станчев Петров, имот № 041064 – нива
на наследниците на Иван Радев Николов, имот
№ 041025 – нива на Димитричка Михалева Статева,
кад. № 000655 – полски път, имот № 041021 – нива
на Костадин Стойчев Желязков;
14. нива с площ 6,164 дка, намираща се в
землището на гр. Белослав, област Варна, в местността Картала, четвърта категория на земята,
съставляваща имот № 038019 по плана за земеразделяне на землището на гр. Белослав, област
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Варна, ЕКАТТЕ 03719, при граници и съседи: имот
№ 038002 – нива на Кирекица Вълева Кирова, имот
№ 038003 – нива на Донка Тодорова Атанасова,
имот № 038018 – нива на Йорданка Костадинова
Димитрова, кад. № 000687 – полски път, имот
№ 038020 – нива на Стоян Маринов Маринов;
15. нива с площ 6,723 дка, намираща се в
землището на гр. Белослав, област Варна, в местността Картала, четвърта категория на земята,
съставляваща имот № 165002 по плана за земеразделяне на землището на гр. Белослав, област
Варна, ЕКАТТЕ 03719, при граници и съседи:
имот № 165001 – изоставена нива на Димитър
Атанасов Маринов, имот № 036004 – нива на Киро
Петров Киров, кад. № 000625 – полски път, имот
№ 036012 – нива на Радка Райкова Димова, имот
№ 036013 – нива на Стоян Неделчев Добрев, имот
№ 165003 – изоставена нива на Кирил Манолов
Митев, кад. № 000608 – полски път;
16. нива с площ 6,500 дка, намираща се в
землището на с. Константиново, област Варна,
в местността Картала, четвърта категория на
земята, съставляваща имот № 052004 по плана
за земеразделяне на землището на с. Константиново, област Варна, ЕКАТТЕ 38354, при граници
и съседи: имот № 052032 – нива на Александър
Георгиев Сарандев, имот № 052033 – нива на
Георги Николов Гюров, имот № 052003 – нива на
Димитър Парушев Атанасов, кад. № 000491 – полски път, имот № 052005 – нива на наследниците
на Димитър Атдонов Парушев;
17. нива с площ 6,000 дка, намираща се в
землището на гр. Белослав, област Варна, в
местността Душковите ниви, четвърта категория
на земята, съставляваща имот № 046017 по плана
за земеразделяне на землището на гр. Белослав,
област Варна, ЕК АТТЕ 03719, при граници и
съседи: имот № 046055 – нива на Георги Тодоров
Георгиев, имот № 046056 – нива на Яна Андреева Петрова, кад. № 000610 – полски път, кад.
№ 000686 – полски път, имот № 046018 – нива
на Иванка Георгиева Господинова;
18. нива с площ 3,000 дка, трета категория,
намираща се в землището на с. Константиново,
област Варна, в местността Кьомен дере, съставляваща имот № 050017 по плана за земеразделяне
на землището на с. Константиново, област Варна, ЕКАТТЕ 38354, при граници и съседи: имот
№ 050014 – нива на Петър Андонов Стоянов, кад.
№ 000491 – полски път, кад. № 000496 – полски
път, имот № 050016 – нива на наследниците на
Велико Василев Петков;
19. нива с площ 3,497 дка, шеста категория
на земята, намираща се в землището на с. Константиново, област Варна, в местността Иски
бостан, съставляваща имот № 075023 по плана за
земеразделяне на землището на с. Константиново, област Варна, ЕКАТТЕ 38354, при граници и
съседи: имот № 075007 – нива на наследниците на
Недялка Иванова Иванова, имот № 075006 – нива
на наследниците на Иван Христов Георгиев, имот
№ 075022 – нива на Иван Петров Тодоров, кад.
№ 000585 – полски път, имот № 075024 – нива на
наследниците на Никола Георгиев Михов;
20. нива с площ 2,996 дка, четвърта категория
на земята, намираща се в землището на с. Константиново, област Варна, в местността Кабата,
съставляваща имот № 085005 по плана за земераз-
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деляне на землището на с. Константиново, област
Варна, ЕКАТТЕ 38354, при граници и съседи: кад.
№ 000554 – полски път, имот № 085006 – нива на
Райко Жеков Гюров, имот № 085017 – нива на
Михо Георгиев Михов, имот № 085004 – нива на
Еленка Атанасова Гюрова;
21. лозе с площ 11,002 дка, трета категория
на земята, намираща се в землището на с. Константиново, област Варна, в местността Ветите
лозя, съставляваща имот № 152061 по плана за
земеразделяне на землището на с. Константиново,
област Варна, ЕКАТТЕ 38354, при граници и съседи:
имот № 152080 – лозе на Михаил Петров Керязов,
имот № 152060 – лозе на наследниците на Тодор
Панайотов Атанасов, кад. № 000495 – полски път,
имот № 152062 – лозе на Христо Илиев Величков;
22. нива с площ 3,970 дка, намираща се в
землището на с. Изворско, община Аксаково, област Варна, ЕКАТТЕ 32490, в местността Лъката,
съставляваща имот № 001008, девета категория
на земята, при граници: имоти № 000120, 000062,
000061 и 000183;
23. нива, намираща се в землището на с. Изворско, община Аксаково, област Варна, ЕКАТТЕ
32490, в местността Лъката, съставляваща новообразуван имот № 001009 с площ 6,114 дка, при
граници: имоти № 001013, 000062, 000120, 001006,
000024 и 000061;
24. поземлен имот, намиращ се в землището
на с. Изворско, община Аксаково, област Варна, в
местността Лозята, представляващ новообразуван
имот № 030018 с площ 8,865 дка, при граници:
имоти № 030019, 030017, 030016 и 065077;
25. поземлен имот № 001010 по картата на
възстановената собственост на землището на
с. Арбанаси, община Велико Търново, област
Велико Търново, представляващ изоставена нива
от 4,999 дка, четвърта категория, в местността
Блатото, при граници и съседи на имота: имот
№ 001019 – изоставена нива на наследниците на
Никола Григоров Нешев, имот № 001011 – изоставена нива на наследниците на Анастас Петров
Стойчев, имот № 001009 – полски път на община
Велико Търново, имот № 001008 – изоставена
нива на наследниците на Георги Христов Пенев;
26. поземлен недвижим имот – нива с площ
1,775 дка, десета категория на земята, намиращ
се в землището на с. Генерал Кантарджиево,
община Аксаково, област Варна, в местността
Аязма, съставляващ имот № 011062 по картата на
землището на с. Генерал Кантарджиево, ЕКАТТЕ
14653, при граници и съседи: имот № 011059 – нива
на наследниците на Стефан Панайотов Шопов,
имот № 011056 – нива на Желязко Симеонов
Симеонов, имот № 000229 – пасище с храсти
на община Аксаково, имот № 011058 – нива на
наследниците на Жеко Илиев Чобанов;
27. нива с площ 15,998 дка, трета категория на
земята, намиращ се в землището на с. Ломци, община Попово, област Търговище, ЕКАТТЕ 44286,
в местността Сюр кюпрю, съставляващ имот
№ 095022 по картата на възстановената собственост
на с. Ломци, община Попово, област Търговище,
при граници и съседи: имот № 095023 – нива на
Христо Добрев Златев, имот № 000506 – полски път
на общината, имот № 095021 – нива на Марийка
Иванова Тодорова и землищна граница;
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28. нива с площ 15,859 дка, от които 5,255
д к а – с ед ма к ат ег ори я на зем я та, и 10,60 4
дка – трета категория, намираща се в землището
на с. Ломци, община Попово, област Търговище,
ЕКАТТЕ 44286, в местността Бейовасъ, съставляваща имот № 026002 по картата на възстановената собственост на с. Ломци, община Попово,
област Търговище, при граници и съседи: имот
№ 026004 – нива на наследниците на Величка
Колева Тодорова и др., имот № 026001 – нива на
общинския съвет, имот № 000525 – полски път
на общината, имот № 026007 – нива на Никола
Стефанов Иванов, имот № 026006 – нива на Пламен Кирилов Пенчев, и имот № 026005 – нива на
Адем Исмаилов Арифов;
29. 187,5 кв. м ид. ч. от дворно място във
Варна, ул. Райно Попович 4, цялото с площ 530
кв. м, съставляващо УПИ № VI-12 в кв. № 14 по
плана на 18-и подрайон на гр. Варна, при граници: ул. Райно Попович и УПИ № VII-13, IV-10 и
V-11, заедно с 1/2 идеална част от построеното
на първия етаж жилище в сградата в дъното на
двора, състоящо се от: салон, две стаи, дневна,
кухненска ниша, килер и 1/4 идеална част от
входно антре и тоалетна;
30. лек автомобил, марка „Ауди“, модел „А 8“
с рег. № В 5855 КА, рама WAUZZZ4DZWN014539,
дата на първоначална регистрация: 5.02.1999 г.
От Добри Христов Добрев и Росица Кънчева
Добрева на основание чл. 10 във връзка с чл. 4, ал. 2
ЗОПДИППД:
– сумата от 2030 лв., представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване на
нива, намираща се в землището на с. Бързица,
община Провадия, област Варна, в местността
До водоема, цялата с площ 7000 кв. м, при граници: № 029081, № 029074, № 029075, № 029068
и № 100054, съставляваща парцел № 82 в масив
29, като имотът е образуван от имот № 029069;
– сумата от 1742 лв., представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване на
нива, намираща се в землището на с. Бързица,
община Провадия, област Варна, в местността
Мержелик тепе, цялата с площ 6000 кв. м, при
граници: № 018019, № 100067, № 018015, № 018016
и № 0180309, съставляваща парцел № 18 в масив
18, категории VI – 1939 кв. м, и IV – 4061 кв. м;
– сумата от 305 лв., представляваща пазарната
стойност към датата на отчуждаване на изоставена
нива, намираща се землището на с. Житница,
община Провадия, област Варна, в местността Мач
тарла, цялата 1000 кв. м, при граници: № 096009,
№ 084004, № 096011 и № 096050, съставляваща
парцел № 10 в масив 96, категории VI – 90 кв. м,
и IV – 910 кв. м;
– сумата от 2314 лв., представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване на
нива, намираща се в землището на с. Житница,
община Провадия, област Варна, в местността Зат тарла, цялата 7230 кв. м, при граници:
№ 036026, № 0 0 0772 , № 036028, № 036029 и
№ 036025, съставляваща парцел № 27 в масив
36, категория трета;
– сумата от 1602 лв., представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване на нива,
намираща се в землището на с. Бързица, община
Провадия, област Варна, в местността Чаира,
цялата с площ 5001 кв. м, при граници: № 012010,
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№ 012023, № 012022, № 012012 и № 000035, съставляваща парцел № 11 в масив 12, категория трета.
От Добри Христов Добрев на основание чл. 4,
ал. 1 ЗОПДИППД:
– сумата от 5000 лв., представляваща парична равностойност на придобитите от Добри
Христов Добрев 50 дяла с номинална стойност
100 лв. всеки от тях, представляващи целия капитал на „Добчо” – ЕООД, ЕИК 103906877, peг.
по ф.д. № 3746/2004 г. на Варненския окръжен
съд, със седалище и адрес на управление: Варна,
бул. Съборни 29, ет. 3, представлявано от Добри
Христов Добрев;
– сумата от 25 000 лв., представляваща върнатия
заем, отпуснат от Добри Христов Добрев на Валери Венциславов Ненчев с нотариален акт № 101,
том I, peг. № 6786, н. дело № 87 от 21.04.2006 г.;
– сумата от 35 000 лв., представляваща върнатия заем, отпуснат от Добри Христов Добрев на
Светла Ненова Ненчева с нотариален акт № 111,
том I, peг. № 7178, н. дело № 97 от 28.04.2006 г.;
– наличността по разплащателна сметка в
левове: IBAN BG 81PRCB92301033221014 при „Про
Кредит Банк“ – АД, офис Варна 1, с титуляр
Добри Христов Добрев;
– наличността по банкова сметка: IBAN BG
78UBBS80021003061110 при „ОББ“ – АД, клон
Вл. Варненчик, Варна, открита на 5.12.2002 г., с
титуляр Добри Христов Добрев;
– наличността по банкова сметка: IBAN BG
31UBBS80022439542910061110 при „ОББ“ – АД,
клон Вл. Варненчик, Варна, с титуляр Добри
Христов Добрев;
– наличността по разплащателна сметка:
IBAN BG 08 BPBI 7945 14 64835401 при „Юробанк И Еф Джи България“ – АД, открита на
30.06.2011 г., с титуляр Добри Христов Добрев;
– наличността по разплащателна сметка в
левове: IBAN BG 77CECB979010D0920600 при
„ЦКБ“ – АД, клон Варна, открита на 23.11.2011 г.,
с титуляр Добри Христов Добрев.
От Росица Кънчева Добрева на основание чл. 9
във връзка с чл. 4, ал. 1 ЗОПДИППД:
– наличността по спестовна сметка в евро:
IBAN BG 93 BPBI 7945 44 63946801 при „Юробанк
И Еф Джи България“ – АД, открита на 8.07.2009 г.,
с титуляр Росица Кънчева Добрева.
Производството по делото е насрочено за
разглеждане в открито съдебно заседание на
12.04.2013 г. от 9 ч. на основание чл. 28, ал. 2
ЗОПДИППД. Указва на заинтересованите лица,
че могат да предявят своите претенции върху
описаното имущество и суми най-късно в първото
по делото заседание, насрочено за 12.04.2013 г. и
по реда на чл. 29 ЗОПДИППД.
11558
Старозагорският окръжен съд, гр. отделение,
ІV състав, на основание чл. 28, ал. 2 ЗОПДИППД
обявява, че е образувано гр. д. № 1149/2012 г. по
мотивирано искане на КУИППД, София, срещу
Светла Петрова Кънчева с постоянен адрес Стара
Загора, ул. Цар Иван Асен II № 129, ет. 5, ап. 14,
и Динко Колев Паскалев с постоянен адрес Нова
Загора, ул. Цар Самуил 77, ет. 2, ап. 4, и същото е
насрочено за първо открито съдебно заседание на
25.04.2013 г. от 14 ч. Цена на иска – 146 854,15 лв.
Предмет на искането е отнемане в полза на държавата на имущество, както следва:
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І. От Светла Петрова Кънчева на основание
чл. 4, ал. 1 ЗОПДИППД:
Апартамент № 14 на пети жилищен етаж със
застроена площ 80,20 кв.м, състоящ се от: антре,
дневна-столова, кухня, две спални, баня, тоалетна,
две тераси, при граници: север – ул. Ген. Столетов,
стълбище и коридор; изток – апартамент № 15,
стълбище и апартамент № 16; юг – стълбище,
двор и апартамент № 16; запад – парцел III-3173,
заедно с мазе № 2 на сутеренен етаж с площ 2,93
кв.м, при граници: север – мазе № 1; изток – ул.
Цар Иван Асен II; юг – коридор; запад – коридор,
както и 4,339 % ид.ч. от общите части на сградата
и от отстъпеното право на строеж върху дворно
място 348 кв.м в Стара Загора, ул. Цар Иван Асен
ІІ № 129, съставляващо урегулиран парцел IV-3172
в квартал 73, по плана на града при граници:
север – ул. Ген. Столетов; изток – ул. Цар Иван
Асен ІІ, юг – парцел VIII-3171; запад – парцел
III-3137, събразно нотариален акт № 107, том XI,
дело № 2428/1999 г., вх. peг. № 3522 от 15.09.1999 г.,
а съобразно схема № 12516 от 17.11.2011 г. на
СГКК – Стара Загора: самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68850.503.357.1.15, намиращ
се в сграда № 1, разположена в поземлен имот
с идентификатор 68850.503.357 по кадастралната
карта и кадастралните регистри, одобрени със
Заповед № РД-18-65 от 30.05.2008 г. на изпълнителния директор на АГКК, с адрес на имота:
Стара Загора, ул. Цар Иван Асен И № 129, ет. 5,
ап. 14, предназначение на самостоятелния обект:
жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1, с
площ 80,20 кв.м, ведно с прилежащи части: мазе
2, при съседни самостоятелни обекти в сградата:
на същия етаж: 68850.503.357.1.16, под обекта:
68850.503.357.1.10, над обекта: няма, собственост
на Светла Петрова Кънчева.
Гараж № 14 на сутеренен етаж със застроена площ 20 к в.м, при граници на гара жа:
север – парцел VIII-3171; изток – мазе № 12 и
коридор; юг – гараж № 13; запад – дебаркадер,
както и 0,823 % ид.ч. от общите части на сградата
и от отстъпеното право на строеж върху дворно
място 520 кв.м в Стара Загора, ул. Цар Иван
Асен ІІ № 123 и 125, съставляващо урегулиран
парцел IX-3169 и 3170 в квартал 73 по плана на
града при граници: парцел VIII-3171, ул. Цар
Иван Асен ІІ, парцел XIV-3166, а съобразно схема
№ 13084 от 05.12.2011 г. на СГКК – Стара Загора:
самостоятелен обект в сграда с идентификатор
68850.503.359.1.24, намиращ се в сграда № 1,
разположена в поземлен имот с идентификатор
68850.503.359 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-65
от 30.05.2008 г. на изпълнителния директор на
АГКК, с адрес на имота: Стара Загора, ул. Цар
Иван Асен ІІ № 123,125, ет. 1, гараж 14, предназначение на самостоятелния обект: гараж в
сграда, брой нива на обекта: 1, с площ 20 кв.м,
при съседни самостоятелни обекти в сградата:
на същия етаж: 68850.503.359.1.23, под обекта:
няма, над обекта: няма, собственост на Светла
Петрова Кънчева.
Лек автомобил марка „Рено“, модел „11“, с peг.
№ СТ 0441 ТС, рама № VF1B37301E0056364 – собственост на Светла Петрова Кънчева.
Л е к а в т о м о б и л м а р к а „Ф о р д “, м о де л „О рион “, с peг. № C T 3 4 4 8 СС, р а м а
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№ W F 0F X XG CA FGA0 0 879 – с обс т венос т на
Светла Петрова Кънчева.
10 дяла по 100 лв. на стойност 1000 лв. от
капитала на „Омега Електроникс” – ООД, Стара
Загора, ЕИК 123651334, собственост на Светла
Петрова Кънчева.
Сумата 305,09 лв., установени по банкова
сметка № ВG1055113610, открита в „А лианц
Банк България“ – АД, с титуляр Светла Петрова
Кънчева, ведно със законната лихва,считано от
датата на завеждане на иска до окончателното
плащане на сумата.
Сумата 4240,62 лв. установени по банкова
сметка № 1001327509, открита в „Първа инвестиционна банка“ – АД, с титуляр Светла Петрова
Кънчева, ведно със законната лихва считано от
датата на завеждане на иска до окончателното
плащане на сумата.
Сумата 994 лв., представляваща равностойността на 1000 германски марки, установени по
банкова сметка № 1001327509, открита в „Първа
инвестиционна банка“ – АД, на 09.12.1999 г. с
титуляр Светла Петрова Кънчева, ведно със законната лихва считано от датата на завеждане
на иска до окончателното плащане на сумата
Сумата 6110 лв., предназначена за закупуване на швейцарски франкове, установени по
банкова сметка № BG20FINV915010BGN05I8P,
открита в „Първа инвестиционна банка“ – АД, на
07.12.1999 г., с титуляр Светла Петрова Кънчева,
ведно със законната лихва считано от датата на
завеждане на иска до окончателното плащане
на сумата.
Сумата 5000 лв., установени по банкова сметка
№ BG20FINV915010BGN05I8P, открита в „Първа
инвестиционна банка“ – АД, на 07.12.1999 г., с
титуляр Светла Петрова Кънчева, ведно със законната лихва, считано от датата на завеждане
на иска до окончателното плащане на сумата.
Сумата 2445,24 лв., представляваща равностойността на 2000 швейцарски франка, декларирани от Светла Петрова Кънчева при влизане в
РБългария с валутна митническа декларация от
31.08.1999 г., ведно със законната лихва считано
от датата на завеждане на иска до окончателното
плащане на сумата.
Сумата 2081,72 лв., представляваща равностойността на 1700 швейцарски франка, представляващи разлика между декларирана валута при
излизане от страната на 10.10.1999 г. и декларирана
от Светла Петрова Кънчева валута при влизане в
Р България на 22.10.1999 г. с валутна митническа
декларация от 22.10.1999 г., ведно със законната
лихва считано от датата на завеждане на иска
до окончателното плащане на сумата.
Сумата 4409,71 лв., представляваща равностойността на 3600 швейцарски франка, декларирани
от Светла Петрова Кънчева при влизане в Р
България с валутна митническа декларация от
3.12.1999 г., ведно със законната лихва считано
от датата на завеждане на иска до окончателното
плащане на сумата.
Сумата 7767,77 лв., представляващи равностойност на парични преводи на суми на Светла Петрова Кънчева в следните валути: 923,31 USD към
06.07.2001 г.; 1206 USD към 02.08.2001 г.; 500 EUR
към 04.04.2003 г.; 529,56 EUR към 24.05.2003 г.; 200
EUR към 02.08.2010 г.; 270 EUR към 09.11.2010 г.,
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ведно със законната лихва считано от датата на
завеждане на иска до окончателното плащане
на сумата.
ІІ. От Светла Петрова Кънчева на основание
чл. 4, ал. 2 ЗОПДИППД:
Сумата 3900 лв., представляващи пазарна
стойност към датата на отчуждаване на лек автомобил марка „Пежо“, модел „405“, с peг. № CT
6436 СС, рама № VF315BB1208020085, ведно със
законната лихва считано от датата на завеждане
на иска до окончателното плащане на сумата.
ІІІ. От Светла Петрова Кънчева и Динко Колев
Паскалев на основание чл. 10 във връзка с чл. 4, ал. 1
ЗОПДИППД:
От двамата ответници – по 1/2 ид. част от лек
автомобил марка „Тойота“ модел „Корола“, с peг.
№ СТ 4340 СТ, рама № JT1GOEE8000170648.
ІV. От Светла Петрова Кънчева и Динко Колев
Паскалев на основание чл. 10 във връзка с чл. 4, ал. 2
ЗОПДИППД:
От двамата ответници – по 1 / 2 от сумата
1150 лв., представляващи пазарна стойност към
датата на отчуждаване на лек автомобил марка
„Опел“, модел „Кадет“, с ДК № СН 4202 В, рама
№ W0L000044F2605928, ведно със законната лихва считано от датата на завеждане на иска до
окончателното плащане на сумата.
От двамата ответници – по 1 / 2 от сумата
2400 лв., представляващи пазарна стойност към
датата на отчуждаване на лек автомобил марка
„Фиат“, модел „Типо“, с peг. № СТ 9685 ТА, рама
№ ZFA16000004194135, ведно със законната лихва
считано от датата на завеждане на иска до окончателното плащане на сумата.

ВЕСТНИК

БРОЙ 2

Съдът указва на заинтересованите лица, че
могат да предявят своите претенции върху посоченото имущество – предмет на искането, с
оглед възможностите по чл. 29 ЗОПДИППД в
срок до 25.04.2013 г.
11371
С о фи йс к и я т г р а дс к и с ъд н а о с нов а н ие
чл. 17, ал. 1, т. 8 ЗПП вписва промени по ф.д.
№ 16531/2007 г. за политическа партия с наименование „Бургас“, както следва: заличава досегашния
състав на Партийния съвет; вписва нов Партиен
съвет в състав: Ваклин Атанасов Стойновски,
Дена Кралева Димова, Соня Стоилова Георгиева,
Атанас Василев Димитров, Тюркян Ахмед Мехмед, Минчо Павлов Иванов, Стоянка Христова
Моллова, Банко Димитров Димитров, Атанас
Иванов Стойновски, Калин Господинов Даскалов,
Румяна Антонова Бинева и Сашка Цветанова
Кърлова; заличава досегашния състав на Контролния съвет; вписва нов Контролен съвет в състав:
председател – Веселин Костов Живков; членове:
Таня Димитрова Андонова и Петър Господинов
Атанасов; вписва промени в досегашния състав
на Изпълнителното бюро, което в новия си състав се състои от: Ваклин Атанасов Стойновски,
Дена Кралева Димова, Соня Стоилова Георгиева, Минчо Павлов Иванов, Калин Господинов
Даскалов, Банко Димитров Димитров и Атанас
Василев Димитров. Партията се представлява
от председателя Ваклин Атанасов Стойновски.
Вписва изменения в устава на политическа партия
„Бургас“, приети на партийната конференция на
партията, проведена на 6.02.2012 г.
11717

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 вестник“ за 2013 г. са:
1. за призовки на съдилища, обявяване на конкурси, обявления и съобщения на министерства, 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.;
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