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ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за
енергийната ефективност (обн., ДВ, бр. 98 от
2008 г.; изм., бр. 6, 19, 42 и 82 от 2009 г., бр. 15,
52 и 97 от 2010 г., бр. 35 от 2011 г., бр. 38 от
2012 г. и бр. 15 от 2013 г.)
§ 1. В чл. 2, т. 2 думите „от търговците с
енергия“ се заличават.
§ 2. В чл. 3, ал. 2 думата „индикативна“
се заличава.
§ 3. В чл. 4, ал. 2 се създава т. 5а:
„5а. утвърждава методики за оценяване на
енергийните спестявания, изготвени съгласно
изискванията на наредбата по чл. 9, ал. 2, по
предложение на изпълнителния директор на
Агенцията за устойчиво енергийно развитие;“.
§ 4. Създава се чл. 4а:
„Чл. 4а. Министърът на регионалното развитие и благоустройството:

1. провежда държавната политика по енергийна ефективност в жилищните сгради като
част от Националната жилищна стратегия на
Република България, Националната програма
за обновяване на жилищните сгради и при
стратегическо планиране и програмиране на
регионалното развитие на страната;
2. участва в разработването на националната стратегия по чл. 3, ал. 2 и националните
планове за действие за енергийна ефективност по чл. 8, ал. 1 и предоставя ежегодно на
министъра на икономиката, енергетиката и
туризма информация за тяхното изпълнение
в рамките на своята компетентност;
3. съвместно с министъра на икономиката,
енергетиката и туризма разработва, актуализира, внася за приемане от Министерския съвет
и нотифицира пред Европейската комисия
Национален план за увеличаване на броя на
сградите с близко до нулево потребление на
енергия;
4. издава съвместно с министъра на икономиката, енергетиката и туризма подзаконови
нормативни актове по този закон, отнасящи
се до енергийната ефективност в сгради.“
§ 5. В чл. 5, ал. 3 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 13 думите „чл. 23, ал. 4 и чл. 34, ал. 4“
се заменят с „чл. 23а, ал. 1 и чл. 34а, ал. 1“.
2. В т. 17 думите „водогрейните котли“
се заменят с „отоплителните инсталации с
водогрейни котли“.
3. Създава се нова т. 18:
„18. участва в разработването на методики
за оценяване на енергийните спестявания;“.
4. Създава се т. 19:
„19. изготвя, поддържа и публикува на
интернет страницата на агенцията списък на
финансови механизми и схеми за насърчаване
на енергийната ефективност, който се актуализира на всеки три години;“.
5. Досегашната т. 18 става т. 20.
§ 6. В чл. 7, т. 2 и 3 думата „индикативни“
се заличава.
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§ 7. В чл. 8 ал. 1 се изменя така:
„(1) Националните планове за действие за
енергийна ефективност се разработват въз
основа на националната стратегия по чл. 7
и съдържат:
1. анализ и оценка на изпълнението на
предходния национален план за действие;
2. националната цел за енергийни спестявания, включително националната междинна
индикативна цел за енергийни спестявания;
3. ин диви д уа лни те цели за енергийни
спестявания, включително индивидуалните
междинни индикативни цели за енергийни
спестявания;
4. предвидените за изпълнение дейности и
мерки за повишаване на енергийната ефективност;
5. задълженията на органите на държавната
власт и органите на местното самоуправление
във връзка с изпълнението на предвидените
мерки;
6. сроковете за изпълнение;
7. източниците на финансиране, както и
списък на финансови механизми и схеми за
насърчаване на енергийната ефективност в
сгради;
8. индикаторите за отчитане на постигнатите резултати, както и други необходими
данни.“
§ 8. В глава втора, раздел ІІ се създава
чл. 8а:
„Чл. 8а. Националният план за увеличаване
на броя на сградите с близко до нулево потребление на енергия по чл. 4а, т. 3 съдържа:
1. националното определение и техническите показатели за сгради с близко до нулево потребление на енергия, което отразява
националните условия;
2. периода на действие на плана;
3. национални цели за увеличаване на броя
на сградите с близко до нулево потребление
на енергия в зависимост от класификацията
на видовете сгради съгласно наредбата по
чл. 15, ал. 3;
4. политиките и механизмите, в т.ч. финансови, за насърчаване изграждането на
сградите по т. 3.“
§ 9. В глава втора в наименованието на
раздел III думите „Национални индикативни“
се заличават.
§ 10. Член 9 се изменя така:
„Чл. 9. (1) Националните цели за енергийни
спестявания, националните междинни индикативни цели и редът за тяхното определяне,
начинът за разпределяне на тези цели като
индивидуални цели за енергийни спестявания,
както и условията и редът за актуализиране
списъка на лицата и определените им индивидуални цели се определят с наредба на
Министерския съвет.
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(2) Допустимите мерки за повишаване на
енергийната ефективност, изискванията към
методиките за оценяване на енергийните
спестявания след изпълнението на допустимите мерки, формата и редът за издаване
на удостоверения за енергийни спестявания,
както и условията и редът за разработване
и утвърждаване на методиките се определят
с наредба на министъра на икономиката,
енергетиката и туризма.“
§ 11. Член 10 се изменя така:
„Чл. 10. (1) Националните цели за енергийни
спестявания и националните междинни индикативни цели за енергийни спестявания се
разпределят като индивидуални цели за енергийни спестявания и индивидуални междинни
индикативни цели за енергийни спестявания
с плановете за действие по чл. 8 между:
1. търговците с енергия;
2. собствениците на сгради по чл. 19;
3. собствениците на промишлени системи
по чл. 33, ал. 2.
(2) При изпълнение на индивидуалните
цели и индивидуалните меж динни индикативни цели търговците с енергия могат
да осигуряват предлагането на енергийни
услуги на конкурентни цени или да правят
вноски във Фонд „Енергийна ефективност
и възобновяеми източници“ или в дру ги
специализирани фондове, програми, мерки,
схеми и механизми, с които да се финансират
мерки за повишаване на енергийната ефективност при крайни потребители на енергия,
включително да сключват споразумения с
бенефициенти.
(3) Търговците с енергия са длъжни да се
въздържат от всякакви дейности, които могат
да възпрепятстват търсенето, предлагането и
развитието на енергийни услуги и на други
дейности и мерки за повишаване на енергийната ефективност.
(4) За изпълнение на своите цели търговците
с енергия могат да изпълняват хоризонтални
мерки, целящи повишаване на енергийната
ефективност при крайните потребители, като
информационни и рекламни кампании.
(5) Лицата по ал. 1 отчитат изпълнението
на индивидуалните цели за енергийни спестявания след оценка на тези спестявания по
реда на чл. 52.“
§ 12. В чл. 13 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Точка 1 се изменя така:
„1. сертифициране за енергийна ефективност на нови сгради;“.
2. В т. 2 думите „на сгради“ се заменят
със „за енергийна ефективност на сгради в
експлоатация“.
3. Точка 4 се изменя така:
„4. проверка за енергийна ефективност на
отоплителни инсталации с водогрейни котли
и на климатични инсталации в сгради;“.
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4. Създава се т. 6:
„6. подобряване на енергийните характеристики на външно осветление – улично,
парково и други.“
§ 13. В чл. 15 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 след думите „предвидени в този
закон“ се добавя „и в Закона за устройство
на територията“.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Инвестиционните проекти за нови
сгради по ал. 1 трябва да са съобразени с
техническата, екологичната и икономическата
осъществимост на алтернативни високоефективни инсталации за използване на:
1. децентрализирани системи за производство и потребление на енергия от възобновяеми източници;
2. инсталации за комбинирано производство
на електрическа и топлинна енергия;
3. инсталации за централно или локално
отопление и охлаждане, както и на такива,
които изцяло или частично използват енергия
от възобновяеми източници;
4. термопомпи.“
3. В ал. 3 думите „по ал. 1“ се заменят с „и
скалата на класовете на енергопотребление“.
4. Създават се ал. 4, 5 и 6:
„(4) Минималните изисквания към енергийните характеристики на сградите или на
обособени части от тях, с оглед определяне на равнищата на оптималните разходи,
техническите изисквания и показатели за
енергийна ефективност, както и методите за
определяне на годишния разход на енергия в
сградите, включително на сградите с близко
до нулево потребление на енергия, се определят с наредбата по чл. 169, ал. 4 във връзка
с чл. 169, ал. 1, т. 6 от Закона за устройство
на територията.
(5) Изискванията към енергийните характеристики на техническите сградни инсталации,
в т. ч. системите за отопление, вентилация и
охлаждане на сградите и системите за гореща
вода и осветление, се определят с наредби
на министъра на регионалното развитие и
благоустройството.
(6) Изискванията за енергийните характеристики подлежат на преглед на редовни
интервали, които не може да надвишават
5 години, и ако е необходимо, се актуализират
с цел отразяване на техническия прогрес в
сградния сектор.“
§ 14. Създават се чл. 15а – 15г:
„Чл. 15а. (1) Енергийните характеристики на
нова сграда преди въвеждане в експлоатация
се удостоверяват със сертификат за проектни
енергийни характеристики.
(2) Сертификатът по ал. 1 се издава въз
основа на инвестиционния (екзекутивния)
проект на сградата от лицата по:
1. член 23, ал. 1;
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2. член 23, ал. 2 – само за сгради пета категория, съгласно чл. 137, ал. 1, т. 5 от Закона
за устройство на територията, с изключение
на сградите за обществено ползване от тази
категория.
(3) Сертификат по ал. 1 не се издава за:
1. молитвените домове на законно регистрираните вероизповедания в страната;
2. временните сгради с планирано време
за използване до две години;
3. стопанските сгради на земеделски производители, използвани за селскостопанска
дейност;
4. производствените сгради;
5. жилищните сгради, които се използват
по предназначение до 4 месеца годишно или
се използват през ограничен период от време
в годината и са с очаквано потребление на
енергия по-малко от 25 на сто от очакваното
при целогодишно използване;
6. единични сгради с разгъната застроена
площ до 50 кв. м.
Чл. 15б. (1) Възложителят/собственикът на
нова сграда придобива сертификат за проектни
енергийни характеристики на сградата преди
въвеждането є в експлоатация.
(2) Собствениците на самостоятелни обекти
в сграда имат право да получат нотариално
заверено копие от оригинала на сертификата за проектни енергийни характеристики
на сградата. Оригиналът на сертификата се
съхранява от упълномощено от собствениците лице.
Чл. 15в. (1) При продажба на нова сграда
в нейната цялост продавачът предоставя на
купувача оригинала на сертификата за проектни енергийни характеристики.
(2) При продажба на самостоятелни обекти
в нова сграда продавачът предоставя на купувача нотариално заверено копие на сертификата за проектни енергийни характеристики
на сградата.
(3) При отдаване под наем на нова сграда
или на самостоятелни обекти в нея наемодателят предоставя на наемателя копие от
сертификата за проектни енергийни характеристики на сградата.
(4) Когато нова сграда, за която е издаден
сертификат за проектни енергийни характеристики, или самостоятелен обект в нея се
обявява за продажба или за отдаване под
наем, показателят специфичен годишен разход на първична енергия – kWh/m 2 , посочен в
сертификата, се отбелязва във всички обяви.
Чл. 15г. Условията и редът за издаване на
сертификат за проектни енергийни характеристики се определят с наредбата по чл. 25.“
§ 15. Член 16 се изменя така:
„Чл. 16. (1) Енергийните характеристики
на сгради в експлоатация се установяват с
обследване за енергийна ефективност.
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(2) Обследването за енергийна ефективност на сгради в експлоатация има за цел да
установи нивото на потребление на енергия,
да определи специфичните възможности за
намаляването му и да препоръча мерки за
повишаване на енергийната ефективност.
(3) Обследването завършва с доклад, който
се съставя при условията и по реда на наредбата по чл. 25.“
§ 16. В чл. 17 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 след думите „ефективност на
сгради“ се добавя „в експлоатация“.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Сертифицирането за енергийна ефективност на сгради в експлоатация се извършва
въз основа на извършено обследване за енергийна ефективност на сградата.“
3. Създава се ал. 3:
„(3) Собствениците на сгради за обществено
обслужване с разгъната застроена площ над
500 кв. м, а от 9 юли 2015 г. – с разгъната
застроена площ над 250 кв. м, за които има
издаден сертификат за енергийни характеристики, са длъжни да поставят сертификата на
видно място в сградата.“
§ 17. В чл. 18 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В текста преди т. 1 след думите „Всяка
сграда“ се добавя „в експлоатация“.
2. Точка 1 се изменя така:
„1. сгради и културни ценности, включени
в обхвата на Закона за културното наследство
и на Закона за защитените територии, доколкото изпълнението на някои минимални
изисквания за енергийни характеристики би
довело до нарушаване на архитектурните и/или
художествените характеристики на сградата;“.
§ 18. В чл. 19 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се отменя.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) На задължително сертифициране подлежат всички сгради за обществено обслужване
в експлоатация с разгъната застроена площ
над 500 кв. м, а от 9 юли 2015 г. – с разгъната
застроена площ над 250 кв. м.“
3. В ал. 3 думите „ал. 1 и 2“ се заменят
с „ал. 2“.
§ 19. В чл. 20 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2 думите „с енергиен паспорт, който
е част от техническия паспорт на сградата и
удостоверява изпълнението на изискването по
чл. 169, ал. 1, т. 6 от Закона за устройство на
територията“ се заменят със „със сертификат
за проектни енергийни характеристики“.
2. Алинея 3 се отменя.
3. В ал. 5 думата „части“ се заменя със
„самостоятелен обект“, думата „блокове“ се
заменя със „сгради“, а след думите „обща
отоплителна“ се добавя „и/или охладителна“.
§ 20. Създава се чл. 20а:
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„Чл. 20а. (1) Мерките за повишаване на
енергийна ефективност, които се препоръчват
при всяка реконструкция, основно обновяване,
основен ремонт на сграда или на части от
сграда в експлоатация, се оценяват по отношение на техническата и икономическата целесъобразност за използване на алтернативни
системи по чл. 15, ал. 2.
(2) След изпълнение на реконструкция, основно обновяване, основен ремонт на сграда,
енергийните є характеристики трябва да са
подобрени така, че да съответстват на минималните нормативни изисквания, определени
в наредбата по чл. 15, ал. 4.“
§ 21. Член 21 се изменя така:
„Чл. 21. (1) При продажба на сграда по
чл. 19 продавачът предоставя на купувача
сертификата за енергийни характеристики
на сградата, а при продажба на самостоятелен обект в сграда с обща отоплителна и/
или охладителна инсталация – нотариално
заверено копие на сертификата за енергийни
характеристики на сградата.
(2) При отдаване под наем на сграда по
чл. 19 или на самостоятелен обект в сграда
наемодателят предоставя на наемателя копие
на сертификата за енергийни характеристики
на сградата.
(3) Когато сграда в експлоатация, за която
е издаден сертификат за енергийни характеристики, или самостоятелен обект в нея се
обявява за продажба или за отдаване под
наем, показателят специфичен годишен разход на първична енергия – kWh/m 2 , посочен в
сертификата, се отбелязва във всички обяви.“
§ 22. В чл. 22 думите „ал. 2“ се заменят
с „ал. 4“.
§ 23. Член 23 се изменя така:
„Чл. 23. (1) Обследването за енергийна
ефективност, сертифицирането на сгради,
изготвянето на оценка за съответствие на
инвестиционните проекти и изготвянето на
оценки за енергийни спестявания се извършват от лица, вписани в регистъра по чл. 23а,
ал. 1, които:
1. са търговци по смисъла на Търговския
закон или по законодателството на държава – членка на Европейския съюз, или на
друга държава – страна по Споразумението
за Европейското икономическо пространство,
или Конфедерация Швейцария;
2. п ри т ежават необходими т е т ех ни чески средства, определени с наредбата по
чл. 23а, ал. 9;
3. разполагат с необходимия персонал – консултанти по енергийна ефективност, определени с наредбата по чл. 23а, ал. 9, които:
а) имат завършено висше техническо образование, придобито в Република България
или в друга държава – членка на Европейския съюз, или в друга държава – страна
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по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или в Конфедерация
Швейцария;
б) имат придобит стаж по специалността – не по-малко от две години за лицата с
образователно-квалификационна степен „магистър“ и не по-малко от три години стаж по
специалността – за лицата с образователноквалификационна степен „бакалавър“;
в) са положили успешно изпит за придобиване на необходимата квалификация за извършване на дейностите по ал. 1 в акредитирани
по реда на Закона за висшето образование или
по реда на съответното законодателство на
държава – членка на Европейския съюз, или
на друга държава – страна по Споразумението
за Европейското икономическо пространство,
висши технически училища или в Конфедерация Швейцария.
(2) Обследването за енергийна ефективност,
сертифицирането на сгради, изготвянето на
оценка за съответствие на инвестиционните
проекти и изготвянето на оценки за енергийни
спестявания за сгради пета категория съгласно
чл. 137, ал. 1, т. 5 от Закона за устройство на
територията, с изключение на сгради, предназначени за обществено обслужване от тази
категория, може да се извършват и от лица,
вписани в регистъра по чл. 23а, ал. 1, които:
1. са физически лица – консултанти по
енергийна ефективност;
2. разполагат с необходимите технически
средства, определени с наредбата по чл. 23а,
ал. 9;
3. имат завършено висше техническо образование, придобито в Република България
или в друга държава – членка на Европейския съюз, или в друга държава – страна
по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или в Конфедерация
Швейцария;
4. имат придобит стаж по специалността – не по-малко от две години за лицата с
образователно-квалификационна степен „магистър“, и не по-малко от три години стаж по
специалността – за лицата с образователноквалификационна степен „бакалавър“;
5. са положили успешно изпит за придобиване на необходимата к валификаци я
за извършване на дейностите по ал. 2 в акредитирани висши технически училища по
реда на Закона за висшето образование или
по реда на съответното законодателство на
държава – членка на Европейския съюз, или
на друга държава – страна по Споразумението
за Европейското икономическо пространство,
или в Конфедерация Швейцария.
(3) Квалификацията на консултантите по
енергийна ефективност се придобива на две нива:
1. ниво 1 – имат компетентност за извършване на дейностите по ал. 1 за всички
категории сгради съгласно чл. 137, ал. 1, т. 5
от Закона за устройство на територията и
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номенклатурата на видовете строежи по отделните категории, определена с наредбата
по чл. 137, ал. 2 от Закона за устройство на
територията;
2. ниво 2 – имат компетентност за извършване на дейностите по ал. 1 за сградите
пета категория съгласно чл. 137, ал. 1, т. 5 от
Закона за устройство на територията и номенклатурата на видовете строежи по отделните
категории, определена с наредбата по чл. 137,
ал. 2 от Закона за устройство на територията,
без сградите за обществено обслужване от
същата категория.
(4) Лицата по ал. 1, включително наетият
от тях персонал, както и лицата по ал. 2 нямат
право да извършват обследване и сертифициране за енергийна ефективност и/или оценка
за съответствието на проектите на сградата,
когато са:
1. проектанти на сградата;
2. строители и/или доставчици на машини,
съоръжения и технологично оборудване;
3. участници в експлоатацията на сградата;
4. участници в изпълнението на енерго
спестяващи мерки в сградата.
(5) Консултантите по енергийна ефективност по ал. 1, т. 3 могат да участват в екипите
на не повече от две лица по ал. 1, т. 1 и по
чл. 34, ал. 1, т. 1.“
§ 24. Създават се чл. 23а – 23в:
„Чл. 23а. (1) Агенцията за устойчиво енергийно развитие вписва в публичен регистър
лицата по чл. 23, ал. 1 и 2 по тяхно писмено
искане.
(2) Към писменото искане по ал. 1 се
прилагат:
1. документи, удостоверяващи обстоятелствата по чл. 23, ал. 1, т. 1 и 3 и ал. 2, т. 1,
3 – 5;
2. декларация за обстоятелствата по чл. 23,
ал. 1, т. 2, ал. 2, т. 2 и ал. 4;
3. декларация на консултанта по енергийна ефективност – участник в персонала на
търговеца, за обстоятелствата по чл. 23, ал. 5.
(3) Агенцията за устойчиво енергийно развитие издава на вписаните в регистъра лица
удостоверения срещу заплащане на такса,
определена с тарифата по чл. 51, ал. 1.
(4) Агенцията за устойчиво енергийно развитие отказва да впише в регистъра лицата,
които не отговарят на изискванията по чл. 23,
ал. 1 или 2.
(5) Удостоверението за вписване в регистъра
или мотивираният писмен отказ за вписване се издават от изпълнителния директор
на агенцията при условията и в сроковете,
предвидени в Административнопроцесуалния
кодекс.
(6) Срокът на валидност на удостоверението
по ал. 5 е три години.
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(7) След изтичане на срока по ал. 6 се
издава ново удостоверение след успешно положен изпит по чл. 23, ал. 1, т. 3, буква „в“
и ал. 2, т. 5.
(8) Отказът за вписване в регистъра подлежи
на обжалване по реда на Административно
процесуалния кодекс.
(9) Обстоятелствата, подлежащи на вписване по чл. 23, редът за вписване в регистъра и
за получаване на информация, както и условията и редът за придобиване на квалификация
по чл. 23, ал. 1, т. 3, буква „в“ и ал. 2, т. 5 се
определят с наредба на министъра на икономиката, енергетиката и туризма и министъра
на регионалното развитие и благоустройството.
Чл. 23б. Агенцията за устойчиво енергийно
развитие заличава от регистъра лицата, получили удостоверения с право да извършват
обследване за енергийна ефективност, при:
1. отпадане на някое от условията по чл. 23,
ал. 1 и 2;
2. представяне на неверни декларации по
чл. 23, ал. 1, т. 2, ал. 2, т. 2 и ал. 4 и 5;
3. влязло в сила наказателно постановление
за извършено нарушение по този закон;
4. откриване на процедура по обявяване
в несъстоятелност или в ликвидация на търговеца.
Чл. 23в. (1) Лицата по чл. 23, ал. 1 и 2
представят в агенцията ежегодно не по-късно
от 31 януари на текущата календарна година
списък на сградите, за които са извършили
дейности по чл. 23, ал. 1 през предходната
година.
(2) Списъкът по ал. 1 се изготвя по образец, утвърден от изпълнителния директор на
агенцията, и се представя на хартиен и на
електронен носител.“
§ 25. Член 25 се изменя така:
„Чл. 25. Условията и редът за извършване
на обследване за енергийна ефективност и
сертифициране на сгради, както и условията
и редът за изготвяне на оценка на енергийните спестявания се определят с наредба на
министъра на икономиката, енергетиката и
туризма и министъра на регионалното развитие и благоустройството.“
§ 26. В глава трета в наименованието на
раздел III след думите „енергийна ефективност
на“ се добавя „отоплителни инсталации с“.
§ 27. В чл. 26 след думите „енергийна
ефективност на“ се добавя „отоплителни
инсталации с“ и след думите „инсталации в
сгради“ се добавя „за обществено обслужване“.
§ 28. Член 27 се изменя така:
„Чл. 27. (1) На проверка по реда на този
закон подлежат отоплителни инсталации с
водогрейни котли с полезна номинална мощност за отопление на помещения над 20 kW
в сгради за обществено обслужване.
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(2) В зависимост от инсталираната мощност
и вида на използваната енергия отоплителните
инсталации с водогрейни котли подлежат на
задължителна периодична проверка за енергийна ефективност веднъж на:
1. всеки 4 години – за отоплителни инсталации с водогрейни котли на течно или твърдо
гориво с единична номинална мощност от 20
до 50 kW включително;
2. всеки три години – за отоплителни инсталации с водогрейни котли на течно или
твърдо гориво с единична номинална мощност
от 50 до 100 kW включително;
3. всеки две години – за отоплителни инсталации с водогрейни котли на течно или
твърдо гориво с единична номинална мощност
над 100 kW включително;
4. всеки 4 години – за отоплителни инсталации с водогрейни котли на природен газ
с единична номинална мощност над 100 kW
включително.
(3) Проверката по ал. 2 включва:
1. оценка на състоянието и функционирането на достъпните части от отоплителни
инсталации на сградите, включително водогрейните котли, системата за управление на
топлоподаването и циркулационна/и помпа/и;
2. оценка на коефициента на полезно
действие на водогрейните котли;
3. оценка на оразмеряването на водогрейните котли в съответствие с нуждите от
отопление на сградата.
(4) Оценката по ал. 3, т. 3 не се извършва,
ако в периода между две проверки не са извършени промени в отоплителната система
или в изискванията относно отоплението на
сградата.
(5) Проверката на отоплителните инсталации с водогрейни котли се извършва през
отоплителния период при работещи отоплителни инсталации с водогрейни котли.
(6) Първата проверка на инсталирани водогрейни котли в нови сгради се извършва
в обхвата на обследване за енергийна ефективност на сградата след въвеждането є в
експлоатация.“
§ 29. Член 28 се изменя така:
„Чл. 28. (1) На проверка по реда на този
закон подлежат и климатичните инсталации с
номинална електрическа мощност над 12 kW
в сгради за обществено обслужване.
(2) Климатичните инсталации подлежат на
задължителна периодична проверка за енергийна ефективност веднъж на всеки 4 години,
която включва:
1. оценка на състоянието и функционирането на достъпните части от климатичната
инсталация;
2. оценка на коефициента на полезно действие на климатичната инсталация;
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3. оценка на оразмеряване на климатичната инсталация в съответствие с нуждите от
охлаждане на сградата.
(3) Оценката по ал. 2, т. 3 не се извършва, ако в периода между две проверки не са
извършени промени в инсталацията или не
са променени изискванията към охлаждането
на сградата, в случаите, когато инсталацията
работи в режим охлаждане.“
§ 30. В чл. 29 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 т. 1 се изменя така:
„1. отоплителните инсталации с водогрейни
котли по чл. 27, ал. 1;“.
2. В ал. 2 думите „териториалните звена по
чл. 6, ал. 2“ се заменят с „агенцията“.
§ 31. В чл. 30 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) За отоплителни инсталации с водогрейни котли със срок на експлоатация над
15 години проверката за енергийна ефективност включва препоръки към собственика за
подобряване на ефективността, подмяна на
котлите, промени в отоплителната инсталация,
други модификации по отоплителната инсталация и/или други алтернативни решения.“
2. В ал. 2 думите „Оценката на отоплителната инсталация“ се заменят с „Проверката“.
§ 32. В чл. 31 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думата „котлите“ се заменя с
„отоплителните инсталации с водогрейни
котли“, а след думите „лицата по чл. 23, ал. 1“
се добавя „и ал. 2“.
2. Създава се ал. 3:
„(3) Докладът по ал. 2 се предоставя на
собственика или на наемателя на сградата
или на упълномощено от собствениците на
сградата лице.“
§ 33. Създава се чл. 31а:
„Чл. 31а. (1) Лицата по чл. 23, ал. 1 и 2
и чл. 34, ал. 1 представят в агенцията ежегодно не по-късно от 31 януари на текущата
календарна година списък на отоплителните
инсталации с водогрейни котли и на климатичните инсталации, на които са извършили
проверки през предходната година.
(2) Списъкът по ал. 1 се изготвя по образец, утвърден от изпълнителния директор на
агенцията, и се представя на хартиен и на
електронен носител.“
§ 34. Член 32 се изменя така:
„Чл. 32. Условията и редът за извършване
на проверката за енергийна ефективност на
отоплителните инсталации с водогрейни котли
по чл. 27, ал. 1 и на климатичните инсталации
по чл. 28, ал. 1, условията и редът за изготвянето на оценка на енергийните спестявания, както и условията и редът за създаване,
поддържане и ползване на базата данни по
чл. 29 се определят с наредба на министъра
на икономиката, енергетиката и туризма.“
§ 35. В чл. 33 се правят следните изменения
и допълнения:
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1. В ал. 2, изречение второ думата „три“
се заменя с „5“.
2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) На задъл ж ително обследване при
условията и по реда на наредбата по ал. 8
подлежат всички системи за външно осветление – улично, парково и други.“
3. Създава се нова ал. 4:
„(4) Собствениците на промишлени системи
по ал. 2, за които са определени индивидуални
цели за енергийни спестявания, са длъжни да
изпълнят мерки, предписани от обследването
за енергийна ефективност, които осигуряват
енергийни спестявания в съответствие с определените им индивидуални цели, не по-късно
от 1 януари 2016 г.“
4. Създават се ал. 5, 6 и 7:
„(5) Собствениците на промишлени системи по ал. 2, за които не са определени индивидуални цели за енергийни спестявания,
са длъжни да изпълнят мерки, предписани
от обследването за енергийна ефективност,
които осигуряват енергийни спестявания,
съответстващи на не по-малко от 50 на сто
от установения при обследването потенциал,
не по-късно от 1 януари 2016 г.
(6) Собствениците на промишлени системи,
които подлежат на задължително обследване
по ал. 2, подават в агенцията ежегодно до
31 март декларация по образец за годишното потребление на енергия през предходната
календарна година.
(7) Собственик на промишлени системи – задължено лице по чл. 10, ал. 1, т. 3,
чието потребление на енергия в периода на
изпълнение на определената му индивидуална цел за енергийни спестявания се намали
под 3000 МWh годишно, е длъжен в срок до
31 март през следващата календарна година
да подаде в агенцията декларация по образец
за годишното потребление на енергия през
предходната календарна година.“
5. Досегашната ал. 4 става ал. 8 и в нея
след думите „енергийна ефективност на промишлени системи“ се добавя „и изготвяне на
оценка за енергийни спестявания на промишлени системи и/или на отделни съоръжения“.
§ 36. Създава се чл. 33а:
„Чл. 33а. (1) Лицата по чл. 34, ал. 1 представят в агенцията ежегодно в срок до 31 януари
на текущата календарна година списък на
промишлените системи, на които са извършили обследване през предходната година.
(2) Списъкът по ал. 1 се изготвя по образец, утвърден от изпълнителния директор на
агенцията, и се представя на хартиен и на
електронен носител.“
§ 37. Член 34 се изменя така:
„Чл. 34. (1) Обследването по чл. 33 се
извършва от лица, вписани в регистъра по
чл. 34а, ал. 1, които:
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1. са търговци по смисъла на Търговския
закон или по законодателството на държава – членка на Европейския съюз, или на
друга държава – страна по Споразумението
за Европейското икономическо пространство;
2. притежават необходимите технически
средства, определени с наредбата по чл. 23а,
ал. 9;
3. разполагат с необходимия персонал – консултанти по енергийна ефективност, които:
а) имат завършено висше техническо образование, придобито в Република България
или в друга държава – членка на Европейския съюз, или в друга държава – страна
по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или в Конфедерация
Швейцария;
б) имат придобит стаж по специалността
не по-малко от две години – за лицата с
образователно-квалификационна степен „магистър“, и не по-малко от три години стаж по
специалността – за лицата с образователноквалификационна степен „бакалавър“;
в) са положили успешно изпит за придобиване на необходимата к валификаци я
за извършване на обследване за енергийна
ефективност на промишлени системи в акредитирани висши технически училища по
реда на Закона за висшето образование или
по реда на съответното законодателство на
държава – членка на Европейския съюз, или
на друга държава – страна по Споразумението
за Европейското икономическо пространство,
или в Конфедерация Швейцария.
(2) Лицата по ал. 1, включително наетият
от тях персонал, нямат право да извършват
обследване за енергийна ефективност на промишлената система, когато са:
1. участвали при проектирането и изграждането на промишлената система;
2. участници в експлоатацията на промишлената система;
3. участници в изпълнението на енерго
спестяващи мерки в промишлената система.
(3) Консултантите по енергийна ефективност по ал. 1, т. 3 могат да участват в екипите
на не повече от две лица по ал. 1, т. 1 и по
чл. 23, ал. 1, т. 1.
(4) Обстоятелствата по ал. 1 – 3, подлежащи
на вписване, редът за вписване в регистъра и
за получаване на информация от регистъра
се определят с наредбата по чл. 23а, ал. 9.“
§ 38. Създават се чл. 34а и 34б:
„Чл. 34а. (1) Агенцията за устойчиво енергийно развитие вписва в публичен регистър
лицата по чл. 34, ал. 1 по тяхно писмено искане.
(2) Към писменото искане по ал. 1 се
прилагат:
1. документи, удостоверяващи обстоятелствата по чл. 34, ал. 1, т. 1 и 3;
2. декларация за обстоятелствата по чл. 34,
ал. 1, т. 2 и ал. 2;
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3. декларация на консултанта по енергийна ефективност – участник в персонала на
търговеца, за обстоятелствата по чл. 34, ал. 3.
(3) Агенцията за устойчиво енергийно развитие издава на вписаните в регистъра лица
удостоверения срещу заплащане на такса,
определена с тарифата по чл. 51.
(4) А генцията за устойчиво енергийно
развитие отказва да впише в регистъра лицата, които не отговарят на изискванията по
чл. 34, ал. 1.
(5) Удостоверението за вписване в регистъра
или мотивираният писмен отказ за вписване се
издава от изпълнителния директор на агенцията при условията и в сроковете, предвидени
в Административнопроцесуалния кодекс.
(6) Срокът на валидност на удостоверението
по ал. 5 е три години.
(7) След изтичане на срока по ал. 6 се
издава ново удостоверение след успешно положен изпит по чл. 34, ал. 1, т. 3, буква „в“.
(8) Отказът за вписване в регистъра подлежи
на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
Чл. 34б. Агенцията за устойчиво енергийно
развитие заличава от регистъра лицата, получили удостоверения с право да извършват
обследване за енергийна ефективност, при:
1. отпадане на някое от условията по
чл. 34, ал. 1;
2. представяне на неверни декларации по
чл. 34, ал. 1, т. 2, ал. 2 и 3;
3. влязло в сила наказателно постановление
за извършено нарушение по този закон;
4. откриване на процедура по обявяване
в несъстоятелност или в ликвидация на търговеца.“
§ 39. В чл. 35 думите „чл. 33, ал. 4“ се
заменят с „чл. 33, ал. 8“.
§ 40. В чл. 39 се правят следните допълнения:
1. В ал. 3, т. 1 и 2 след думите „чл. 23,
ал. 1“ се поставя запетая и се добавя „и 2“.
2. В ал. 4 след думите „Търговците на енергия“ се добавя „съвместно със собствениците
на средствата за търговско измерване на доставяната до крайните потребители енергия“.
§ 41. В чл. 40 се правят следните изменения:
1. В ал. 2:
а) в т. 1 думата „индикативни“ се заличава;
б) в т. 10 думите „чл. 23, ал. 4 и чл. 34, ал. 4“
се заменят с „чл. 23а, ал. 1 и чл. 34а, ал. 1“.
2. В ал. 3, т. 7 думите „котли и климатични
инсталации“ се заменят с „отоплителните инсталации с водогрейни котли и климатичните
инсталации“.
§ 42. В чл. 41, а л. 1, т. 3 след д у мите
„собствениците на“ се добавя „отоплителни
инсталации с водогрейни“.
§ 43. Наименованието на глава пета се
изменя така: „Механизми за повишаване на
енергийната ефективност“.
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§ 44. В глава пета наименованието на
раздел I се изменя така: „Видове механизми“.
§ 45. Член 43 се изменя така:
„Чл. 43. (1) За повишаване на енергийната
ефективност могат да се прилагат схеми и
механизми, като:
1. доброволни споразумения;
2. договори с гарантиран резултат;
3. финансиране от Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници“;
4. други национални или европейски схеми
и механизми за подпомагане.
(2) Схемите и механизмите за насърчаване
на енергийната ефективност, въведени по реда
на този закон, се разработват и прилагат при
съобразяване със законодателството в областта
на държавните помощи.“
§ 46. В чл. 45 т. 1 се отменя.
§ 47. Член 48 се изменя така:
„Чл. 48. (1) Договорите с гарантиран резултат (ЕСКО договори) имат за предмет
изпълнението на мерки за повишаване на
енергийната ефективност в сгради и/или промишлени системи, като възстановяването на
направените инвестиции и изплащането на
дължимото на изпълнителя възнаграждение
се извършват за сметка на реализираните
икономии на енергия.
(2) Възложители по договорите по ал. 1
могат да бъдат крайните потребители на енергия, а изпълнители – дружествата за предоставяне на енергийни услуги. Изпълнителите
са лица – търговци по смисъла на Търговския
закон или по смисъла на законодателството на
държава – членка на Европейския съюз, или
на друга държава – страна по Споразумението
за Европейското икономическо пространство,
или Конфедерация Швейцария, с предмет на
дейност, включващ изпълнение на услуги
по договори с гарантиран резултат – ЕСКО
услуги.
(3) Изпълнителите по договори по ал. 1 не
могат да изпълняват дейности по чл. 16, 17 и
чл. 33, ал. 1 за сградата или промишлената
система – обект на договора.“
§ 48. Член 49 се изменя така:
„Чл. 49. (1) Договор с гарантиран резултат
се сключва след извършено обследване за
енергийна ефективност и издаден сертификат
за енергийни характеристики, удостоверяващ
актуалното състояние на енергопотреблението
в сградата, или след извършено обследване
за енергийна ефективност на промишлената
система – обект на договора.
(2) Възложителят по ЕСКО договор предоставя на изпълнителя на договора резюме
на доклада от извършеното обследване за
енергийна ефективност на сградата или на
промишлената система.
(3) Договорите с гарантиран резултат се
сключват в писмена форма и съдържат:
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1. нормализираното енергопотребление,
установено с обследване за енергийна ефективност;
2. гарантираните икономии на енергия и
реда за тяхното установяване след изпълнението на договора;
3. начина на финансиране;
4. начина на изплащане на възнаграждението;
5. други клаузи.
(4) Изпълнителите по чл. 48, ал. 2 осигуряват извършването на услугата, изцяло или
частично, със собствени средства и/или поемат задължение да осигурят финансирането
им от трето лице.
(5) Изпълнителите по чл. 48, ал. 2 носят
финансовия риск, както и техническия и търговския риск за изпълнение на предвидените
в договора дейности и мерки за повишаване
на енергийната ефективност и за достигане
на гарантирания с договора резултат.
(6) Услугите по ЕСКО договори осигуряват
достигането на нормативно изискващия се клас
на енергопотребление за сградата – предмет
на договора.
(7) За сгради – държавна и/или общинска
собственост, които са предмет на договор по
чл. 48, ал. 1, в бюджетите на министерствата,
ведомствата и общините се планират и осигуряват средства, които за срока на изпълнението
на договора съответстват на нормализираните
разходи за енергия на тези сгради.
(8) Условията и редът за определяне размера на планираните по ал. 7 средства, както
и условията и редът за тяхното изплащане се
определят с наредба на министъра на икономиката, енергетиката и туризма и министъра
на финансите.“
§ 49. В чл. 51, ал. 2 думата „индикативни“
се заличава.
§ 50. Член 52 се изменя така:
„Чл. 52. (1) Доказването на постигнатите
енергийни спестявания се осъществява не
по-рано от една година след въвеждането
на мерките за повишаване на енергийната
ефективност при крайните потребители на
енергия чрез:
1. обследване за енергийна ефективност на
сгради или промишлени системи, проверка на
отоплителни инсталации с водогрейни котли
и климатични инсталации, или
2. прилагане на методиките, разработени
съгласно изискванията, определени с наредбата по чл. 9, ал. 2.
(2) В случаите по ал. 1, т. 1 доказването
на постигнатите енергийни спестявания се
осъществява от лицата по чл. 23, ал. 1 и 2 и
чл. 34, ал. 1, а в случаите по ал. 1, т. 2 – и от
задължените лица.
(3) Проверката на използваните методики
за оценяване на ефекта от различните видове
изпълнени мерки за повишаване на енергийната ефективност се извършва от агенцията.
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(4) Условията, редът и формата за издаване
на удостоверенията по чл. 50 се определят с
наредбата по чл. 9, ал. 2.“
§ 51. В чл. 53 думите „отделен закон“ се
заменят с „наредба на Министерския съвет“.
§ 52. Създават се чл. 58а и 58б:
„Чл. 58а. Органи на Фонд „Енергийна
ефективност и възобновяеми източници“ са:
1. общото събрание на донорите;
2. управителният съвет.
Чл. 58б. (1) Общото събрание на донорите
се състои от физически и юридически лица,
включително юридически лица с нестопанска цел.
(2) Събранието на донорите:
1. приема правила за организацията на
работа и дейността на фонда;
2. избира и освобождава членовете на управителния съвет на фонда по чл. 59, ал. 1, т. 4;
3. взема решение за прекратяване на дейността на фонда;
4. решава и други въпроси, предоставени
в неговата компетентност със закон.“
§ 53. В чл. 59 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 6 се отменя.
2. Създават се ал. 9 и 10:
„(9) Когато за член на управителния съвет
възникне някое от обстоятелствата по ал. 8,
той е длъжен в 7-дневен срок от настъпването
на обстоятелството да уведоми председателя
на управителния съвет.
(10) Общото събрание на донорите взема
решение за освобож даването на член на
управителния съвет при възникване на обстоятелствата по ал. 8.“
§ 54. В чл. 60, ал. 2, т. 1 думите „чл. 59,
ал. 5“ се заменят с „чл. 58а, т. 1“.
§ 55. В чл. 63 се правят следните допълнения:
1. В т. 2 след думите „чл. 23, ал. 1“ се
добавя „и 2“.
2. Създава се т. 5:
„5. органите по чл. 12 – за представянето
на отчети за изпълнението на годишните
планове.“
§ 56. Създава се чл. 63а:
„Чл. 63а. (1) Контролът върху дейността на
лицата по чл. 23, ал. 1 и 2 включва:
1. проверка за валидността на входящите
данни за сградата, използвани за издаване на
сертификата за енергийни характеристики,
както и на посочените в сертификата резултати;
2. проверка на вписаните в сертификата
за енергийни характеристики входящи данни
и на резултатите, включително на предписаните мерки за повишаване на енергийната
ефективност;
3. пълна проверка на данните, резултатите
и на предписаните мерки за повишаване на
енергийната ефективност чрез посещение на
място с цел да се провери съответствието
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между посочените в сертификата за енергийни
характеристики данни и сертифицираната
сграда;
4. проверка за изпълнение на изискванията
на наредбата по чл. 23а, ал. 9.
(2) Контролът върху дейността на лицата
по чл. 34, ал. 1 включва:
1. проверка за валидността на входящите
данни на промишлената система, използвани
за извършване на обследването, и на посочените в доклада резултати;
2. проверка за валидността на входящите
данни и на резултатите от обследването, както
и на предписаните мерки за повишаване на
енергийната ефективност;
3. пълна проверка на данните, резултатите
и на предписаните мерки за повишаване на
енергийната ефективност чрез посещение на
място с цел да се провери съответствието
между посочените в документите от обследването/проверката резултати и състоянието
на промишлената система/инсталация;
4. проверка за изпълнение на изискванията
на наредбата по чл. 23а, ал. 9.“
§ 57. В чл. 64, т. 2 думите „контролни
обследвания“ се заменят с „проверки на
обследванията“.
§ 58. В чл. 65, ал. 1 след думите „изпълнителния директор“ се добавя „на агенцията“.
§ 59. В чл. 66, ал. 1 т. 3 се изменя така:
„3. на проверка на обследванията.“
§ 60. Член 77 се изменя така:
„Чл. 77. (1) На собственик на сграда по
чл. 19, който не изпълни мерките, предписани в доклада от обследването за енергийна
ефективност, в срока по чл. 19, ал. 3, се
налага глоба от 10 000 до 30 000 лв. или
имуществена санкция от 50 000 до 100 000 лв.
(2) На собственик на промишлена система
по чл. 33, ал. 2, който не изпълни задълженията си по чл. 33, ал. 4 или 5, се налага
глоба от 10 000 до 30 000 лв. или имуществена
санкция от 50 000 до 100 000 лв.“
§ 61. В чл. 78 след думите „чл. 23, ал. 1“
се добавя „и 2“.
§ 62. Член 79 се изменя така:
„Чл. 79. На лице по чл. 23, ал. 1 и 2, което
не е изпратило списъка по чл. 23в, ал. 1 в
съответствие с определения срок, се налага
глоба от 100 до 500 лв. или имуществена
санкция от 1500 до 3000 лв.“
§ 63. В чл. 81 думите „чл. 23, ал. 2“ се
заменят с „чл. 23, ал. 5“.
§ 64. Член 82 се изменя така:
„Чл. 82. (1) На собственик на отоплителна
инсталация с водогреен котел на течно или
твърдо гориво с номинална мощност от 20
до 100 kW, който не изпълни задължението
си по чл. 27, ал. 2, се налага глоба от 150 до
200 лв. или имуществена санкция от 1500
до 2000 лв.
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(2) На собственик на отоплителна инсталация с водогреен котел на течно гориво,
твърдо гориво или на природен газ с номинална мощност над 100 kW, който не изпълни
задължението си по чл. 27, ал. 2, се налага
глоба от 1500 до 2000 лв. или имуществена
санкция от 15 000 до 20 000 лв.
(3) На собственик на к лиматична инсталация с номинална мощност над 12 kW,
който не изпълни задължението си по чл. 28,
ал. 2, се налага глоба от 1500 до 2000 лв. или
имуществена санкция от 15 000 до 20 000 лв.
(4) На собственик на отоплителна инсталация с водогреен котел по чл. 27, ал. 1 или
на климатична инсталация по чл. 28, ал. 1,
който не изпълни задължението си по чл. 29,
ал. 2, се налага глоба от 150 до 200 лв. или
имуществена санкция от 1500 до 2000 лв.
(5) На собственик на отоплителна инсталация с водогреен котел по чл. 27, ал. 1 или
на климатична инсталация по чл. 28, ал. 1,
който не изпълни препоръките, предписани в
доклада от проверката за енергийна ефективност, в срок до една година след приемането
на резултатите от проверката, се налага глоба
от 150 до 200 лв. или имуществена санкция
от 500 до 1500 лв.“
§ 65. В чл. 85 думите „по реда на наредбата по чл. 9, ал. 2“ се заличават.
§ 66. В допълнителните разпоредби се
правят следните изменения и допълнения:
1. В § 1:
а) създава се т. 1а:
„1а. „Енергийна ефективност в сгради“ е
осигуряването и поддържането на нормативните параметри на микроклимата в сградите, топлосъхранението им и икономията на
енергийни ресурси за нуждите на сградите,
с минимални финансови разходи.“;
б) точка 2 се изменя така:
„2. „Енергийно спестяване“ е получената икономия на енергия, определена чрез
измерване и/или оценка на потреблението
на енергия като разлика в потребените количества енергия преди и след прилагане
на мерк и за повишаване на енергийната
ефективност, като се извършва коригиране
и нормализиране предвид външните условия, които въздействат върху енергийното
потребление.“;
в) точка 4 се изменя така:
„4. „Енергийна характеристика“ е показател, който обозначава измереното количество
реално потребена или изчислена като необходима за потребление енергия, използвана
за за довол ява не на раз л и ч н и енерг и й н и
нужди, свързани с нормативно изискуемите
параметри на сграда, включващи отопление,
подгряване на топла вода, охлаждане, вентилация и осветление.“;
г) създава се т. 10а:
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„10а. „Крайно потребление на енергия“ е
потреблението на енергийни продукти, доставяни за енергийни цели на преработващата
промишленост, рудодобива, строителството, т ранспорта, домак инствата, усл у гите,
включително обществените услуги, селското
стопанство, горското стопанство и рибното
стопанство.“;
д) създава се т. 11а:
„11а. „Нова сграда“ е всяка новоизградена
сграда, която се въвежда в експлоатация за
първи път.“;
е) създава се т. 16а:
„16а. „Полезна номинална мощност“ е
максималната топлинна мощност, изразена
в kW, за която производителят е посочил и
гарантирал, че се постига при продължаващо действие при спазване на указанията за
ефективна работа, дадени от производителя.“;
ж) в т. 18 думите „и предоставянето на
услуги“ се заличават;
з) създава се т. 19а:
„19а. „Сграда с близко до нулево потребление на енергия“ е сграда с много добри
енергийни характеристики, определени в съответствие с утвърдена национална методика.
Необходимото количество енергия с близка до
нулевата или с много ниска стойност следва
да бъде произведено в значителна степен от
възобновяеми източници на енергия, включително от такива, разположени на място
или в близост.“;
и) точка 20 се изменя така:
„20. „Сертификат за енергийни характеристики на сграда“ е официален документ,
изда ден о т консул та н т и т е по енерг и й на
ефективност в кръга на тяхната компетентност по установената форма и ред, който
включва енергийни характеристики на сграда,
изчислени според методологията, посочена
в наредбата по чл. 15, ал. 3.“;
к) създават се т. 21а – 21д:
„21а. „Сертификат за проектни енергийни характеристики на сграда“ е официален
док у мен т, изда ден о т конс ул т а н т и т е по
енергийна ефективност в кръга на тяхната
компетентност по установената форма и ред,
който включва оценка на проектните енергийни характеристики на сграда, изчислени
според методологията, посочена в наредбата
по чл. 15, ал. 3.
21б. „Схеми за насърчаване на енергийната
ефективност“ е всеки инструмент, схема или
механизъм, който насърчава повишаването
на енергийната ефективност.
21в. „Техническа сградна инсталация“ е
техническо оборудване за осигуряване на
отопление, охлаж дане, вентилация, топла
вода, осветление или на комбинация от тях
на сграда или обособена част от сграда.
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21г. „Равнища на оптималните разходи“
са енергийните характеристики, които водят
до най-ниски разходи по време на прогнозирания икономически жизнен цикъл, като:
а) най-ниските разходи се определят, като
се отчитат разходите за инвестиции, свързани с енергията, разходите за поддръжка
и експлоатационните разходи, включително
разходите за енергия и спестената енергия,
категорията на съответната сграда, приходите от произведена енергия, и разходите за
обезвреждане, когато е приложимо;
б) прогнозираният икономически жизнен
цикъл представлява оставащият прогнозиран
икономически жизнен цикъл на сграда, когато
изискванията за енергийните характеристики
са определени за сградата като цяло, или
прогнозираният икономически жизнен цикъл
на сграден компонент, когато изискванията
за енергийните характеристики са определени
за сградните компоненти.
Енергийните характеристики са съобразени с равнището на оптимални разходи,
когато анализът на разходите и ползите,
изчислени за прогнозирания икономически
жизнен цикъл, дава положителен резултат.
21д. „Основен ремонт“ е ремонт на сграда,
който обхваща над 25 на сто от площта на
външните ограждащи елементи на сградата.“
л) точка 23 се изменя така:
„23. „Търговец с енергия“ е физическо
или юридическо лице – краен снабдител,
обществен доставчик, търговец с издадена
лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“, топлопреносно предприятие,
производител и/или търговец на течни горива
от нефтен произход и природен газ, и твърди
горива, който продава енергия на крайните
потребители повече от еквивалента на 75 GWh
годишно или чийто персонал за съответната
година е повече от 10 души, или чийто общ
годишен оборот и/или годишен баланс за
предходната година надвишава 4 млн. лв.“;
м) създават се т. 25 и 26:
„25. „Хоризонтални мерки“ са разпоредби,
данъчни облекчения и други, чийто ефект
е намаляване на крайното потребление на
енергия, както и информационни кампании,
които насърчават повишаването на енергийната ефективност.
26. „Централно отопление“ или „централно
охлаждане“ е подаване на топлинна енергия
под формата на пара, топла вода или охладена течност чрез мрежа от централен производствен източник към множество сгради
или други места за използване за загряване
или охлаждане на помещения или процеси.“
2. Параграф 3 се изменя така:
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„§ 3. Този закон въвежда изискванията
на Директива 2006/32/ЕО на Европейския
парламент и на Съвета от 5 април 2006 г.
относно ефективността при крайното потребление на енергия и осъществяване на
енергийни услуги и за отмяна на Директива
93/76/ЕИО на Съвета и на Директива 2010/31/
ЕС на Европейския парламент и на Съвета
от 19 май 2010 г. относно енергийните характеристики на сградите (ОВ, L 153/13 от
18 юни 2010 г.).“
§ 67. В преходните и зак лючителните
разпоредби се правят следните изменения
и допълнения:
1. Параграф 7 се изменя така:
„§ 7. В срок до 5 години от влизането в
сила на този закон се приема наредба за
въвеждане на пазарен механизъм за повишаване на енергийната ефективност чрез
изпълнението на енергоефективни дейности
и мерки.“
2. В § 11, ал. 2 думите „чл. 23, ал. 4“ се
заменят с „чл. 23а,ал. 1“, а думите „или от
контролно обследване“ се заличават.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 68. В Закона за местните данъци и такси
(обн., ДВ, бр. 117 от 1997 г.; изм., бр. 71, 83,
105 и 153 от 1998 г., бр. 103 от 1999 г., бр. 34
и 102 от 2000 г., бр. 109 от 2001 г., бр. 28, 45,
56 и 119 от 2002 г., бр. 84 и 112 от 2003 г.,
бр. 6, 18, 36, 70 и 106 от 2004 г., бр. 87, 94,
100, 103 и 105 от 2005 г., бр. 30, 36 и 105 от
2006 г., бр. 55 и 110 от 2007 г., бр. 70 и 105
от 2008 г., бр. 12, 19, 41 и 95 от 2009 г., бр. 98
от 2010 г., бр. 19, 28, 31, 35 и 39 от 2011 г.;
Решение № 5 на Конституционния съд от
2012 г. – бр. 30 от 2012 г.; изм., бр. 53, 54 и
102 от 2012 г.) в чл. 24, ал. 1 т. 18 и 19 се
изменят така:
„18. сградите, въведени в експлоатация
преди 1 януари 2005 г. и получили сертификати с клас на енергопотребление „B“,
и сградите, въведени в експлоатация преди
1 януари 1990 г. и получили сертификати с
клас на енергопотребление „C“, издадени по
реда на Закона за енергийната ефективност и
наредбата по чл. 25 от Закона за енергийната
ефективност, както следва:
а) за срок 7 години – считано от годината, следваща годината на издаване на
сертификата;
б) за срок 10 години – считано от годината, следваща годината на издаване на
сертификата, ако прилагат и мерки за оползотворяване на възобновяеми източници за
производство на енергия за задоволяване
нуждите на сградата;
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19. сградите, въведени в експлоатация след
1 януари 1990 г. и преди 1 януари 2005 г. и
полу чили сертификати с к лас на енергопотребление „C“, и сградите, въведени в експлоатация преди 1 януари 1990 г. и получили
сертификати с клас на енергопотребление „D“,
издадени по реда на Закона за енергийната
ефективност и наредбата по чл. 25 от Закона
за енергийната ефективност, както следва:
а) за срок три години – считано от годината, следваща годината на издаване на
сертификата;
б) за срок 5 години – считано от годината, следваща годината на издаване на
сертификата, ако прилагат и мерки за оползотворяване на възобновяеми източници за
производство на енергия за задоволяване
нуждите на сградата.“
§ 69. В Закона за концесиите (обн., ДВ,
бр. 36 от 2006 г.; изм., бр. 53, 65 и 105 от
2006 г., бр. 41, 59 и 109 от 2007 г., бр. 50, 67 и
102 от 2008 г., бр. 47, 99 и 103 от 2009 г., бр. 52
и 54 от 2010 г., бр. 50 и 73 от 2011 г., бр. 45
и 102 от 2012 г., бр. 15 от 2013 г.) в чл. 81 се
правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2, изречение първо думата „след“
се заменя с „преди“.
2. В ал. 4 накрая се добавя „с изключение
на концесионните плащания по ал. 2“.
3. В ал. 7 се създават т. 4, 5, 6 и 7:
„4. финансиране на дейности по енергийна
ефективност на общински обекти;
5. финансиране на общински лечебни заведения с над 50 на сто общинско участие;
6. съфинансиране по оперативни програми
на Европейския съюз;
7. социални дейности, спорт и култура“.
§ 70. В Закона за устройство на територията (обн., ДВ, бр. 1 от 2001 г.; изм., бр. 41
и 111 от 2001 г., бр. 43 от 2002 г., бр. 20, 65 и
107 от 2003 г., бр. 36 и 65 от 2004 г., бр. 28, 76,
77, 88, 94, 95, 103 и 105 от 2005 г., бр. 29, 30,
34, 37, 65, 76, 79, 80, 82, 106 и 108 от 2006 г.,
бр. 41, 53 и 61 от 2007 г., бр. 33, 43, 54, 69,
98 и 102 от 2008 г., бр. 6, 17, 19, 80, 92 и 93
от 2009 г., бр. 15, 41, 50, 54 и 87 от 2010 г.,
бр. 19, 35, 54 и 80 от 2011 г., бр. 29, 32, 38, 45,
47, 53, 77, 82 и 99 от 2012 г., бр. 15 от 2013 г.)
се правят следните изменения:
1. В чл. 142, ал. 11 думите „чл. 23, ал. 4“
се заменят с „чл. 23а, ал. 1“.
2. В чл. 167, ал. 2, т. 7 думите „буква „б“
се заменят с „буква „в“.
§ 71. Подзаконовите нормативни актове
по прилагането на този закон се привеждат
в съответствие с него в срок три месеца от
влизането му в сила.
§ 72. Законът влиза в сила от деня на
обнародването му в „Държавен вестник“.
Законът е приет от 41-ото Народно събрание на 26 февруари 2013 г. и е подпечатан с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
1971

ВЕСТНИК
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МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 45
ОТ 4 МАРТ 2013 Г.

за одобряване на допълнителни бюджетни
кредити от централния бюджет за 2013 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. Одобрява допълнителни бюджетни
кредити от централния бюджет за 2013 г. в общ
размер 10,0 млн. лв., разпределени, както следва:
1. по бюджета на Министерството на отбраната – 9,0 млн. лв. за изплащане на неразплатени просрочени задължения;
2. по бюджета на Националната разузнавателна служба – 1,0 млн. лв. за текущи разходи.
Чл. 2. (1) Средствата по чл. 1 да се осигурят по реда на чл. 34, ал. 1 от Закона за
устройството на държавни я бюд жет чрез
преструктуриране на разходите по централния
бюджет за 2013 г.
(2) Министърът на финансите по предложение на съответните първостепенни разпоредители с бюджетни кредити да извърши
налагащите се от чл. 1 промени по съответните
бюджети за 2013 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 28, ал. 1 от Закона за устройството
на държавния бюджет.
§ 2. Изпълнението на постановлението
се възлага на министъра на финансите, на
министъра на отбраната и на директора на
Националната разузнавателна служба.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
2238

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 46
ОТ 4 МАРТ 2013 Г.

за изменение и допълнение на Постановление
№ 230 на Министерския съвет от 2009 г. за
назначаване на допълнителен персонал за
нуждите и в срока на прилагане на Програмата
за развитие на селските райони за периода
2007 – 2013 г. със средства от техническата
помощ на програмата (обн., ДВ, бр. 78 от
2009 г.; изм. и доп., бр. 49 от 2012 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 1 се правят следните изменения
и допълнения:
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1. Създава се нова ал. 2:
„(2) Договорите по ал. 1 може да бъдат
сключени за срок, по-дълъг от три години. Този
срок не може да бъде по-дълъг от 30 ноември
2015 г.“
2. Досегашните ал. 2 и 3 стават съответно
ал. 3 и 4.
Заключителна разпоредба
§ 2. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков

ВЕСТНИК
27.

за изменение и допълнение на Класификатора
на длъжностите на военнослужещите в Министерството на отбраната, структурите на
пряко подчинение на министъра на отбраната
и Българската армия, приет с Постановление
№ 84 на Министерския съвет от 2010 г. (ДВ,
бр. 34 от 2010 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В раздел ІІ. „ДЛЪЖНОСТНО НИВО
„А1“:
1. В т. 1 „ДЛЪЖНОСТИ ЗА ОФИЦЕРИ“
за военно звание „ПОЛКОВНИК (К АПИТАН
I РАНГ)“ се създават редове 37 – 39:
„
Директор на Центъра за 2151 8037 к1, к2,
изследване, изграждане и
к3, к4,
усъвършенстване на способк5
ности на НАТО за управление на кризи и реагиране
при бедствия
38. Началник на отдел в Цен- 2152 7038 к1, к2,
търа за изследване, изгражк3, к4
дане и усъвършенст ване
на способности на НАТО
за управление на кризи и
реагиране при бедствия
39. Началник на отдел в Цен- 2152 9039 к1, к2,
търа за изследване, изгражк3, к4,
дане и усъвършенст ване
к5
на способности на НАТО
за управление на кризи и
реагиране при бедствия

14.

15.

26. Главен експерт в Центъра 2141 6026 к 1, к 2 ,
за изследване, изграждак3, к4
не и усъвършенстване на
способности на НАТО за
у п ра влен ие на к ризи и
реагиране при бедствия

С т а р ш и е к с п е р т в 2131 6014 к1, к2, к3,
Центъра за изследвак4
не, изграждане и усъвършенстване на способности на НАТО за
управление на кризи и
реагиране при бедствия
Старши психолог
2132 5015 к5

“
§ 2. В раздел ІІІ. „ДЛЪЖНОСТНО НИВО
„А2“:
1. В т. 1 „ДЛЪЖНОСТИ ЗА ОФИЦЕРИ“
за военно звание „ПОЛКОВНИК (К АПИТАН
I РАНГ)“ се правят следните изменения и
допълнения:
а) на ред 15, колона 2 след думата „София“
се поставя запетая и се добавя „Варна“;
б) на ред 21, колона 3 кодът „3154 5021“ се
заменя с „3153 5021“;
в) създава се ред 38:
„
38.

37.

“
2. В т. 1 „ДЛЪЖНОСТИ ЗА ОФИЦЕРИ“
за военно звание „ПОДПОЛКОВНИК (К АПИТАН IІ РАНГ)“ се създават редове 26 и 27:
„

Главен експерт в Центъра 2141 9027 к 1, к 2 ,
за изследване, изграждак 3, к4 ,
не и усъвършенстване на
к5
способности на НАТО за
у п ра в лен ие на к ризи и
реагиране при бедствия

“
3. В т. 1 „ДЛЪЖНОСТИ ЗА ОФИЦЕРИ“
за военно звание „МАЙОР (К АПИТАН IІІ
РАНГ)“ се създават редове 14 и 15:
„
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Началник на многопро- 3153 9038 к5
филна болница за активно
лечение (болница за долекуване, продължително
лечение и рехабилитация,
военномедицински отряд
за бързо реагиране)

“
§ 3. В раздел ІV. „ДЛЪЖНОСТНО НИВО
„Б“ в т. 1. „ДЛЪЖНОСТИ ЗА ОФИЦЕРИ“
за военно звание „МАЙОР (К АПИТАН IІІ
РАНГ)“ се създава ред 16:
„
16.

Старши психолог

4131 5016

к5

127. Началник на Центъ- 5141 5127
ра за инженерингова
дейност и възстановяване на КИС

к5

227. Началник на служба 5131 5227
„Психолози“
228. Старши психолог
5132 5228

к5

“
§ 4. В раздел V „ДЛЪЖНОСТНО НИВО „В“:
1. В т. 1 „ДЛЪЖНОСТИ ЗА ОФИЦЕРИ“
за военно звание „ПОДПОЛКОВНИК (К АПИТАН IІ РАНГ)“ се създава ред 127:
„

“
2. В т. 1 „ДЛЪЖНОСТИ ЗА ОФИЦЕРИ“
за военно звание „МАЙОР (К АПИТАН IІІ
РАНГ)“ се създават редове 227 и 228:
„

к5

“
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3. В т. 1 „ДЛЪЖНОСТИ ЗА ОФИЦЕРИ“
за военно звание „К АПИТАН (К АПИТАНЛЕЙТЕНАНТ)“:
а) редове 223 и 304 се отменят;
б) на ред 303, колона 3 кодът „5123 4303“
се заменя с „5122 4303“.
Заключителни разпоредби
§ 5. Необходимите средства за изпълнение
на постановлението се осигуряват в рамките
на бюджета на Министерството на отбраната
за съответната година.
§ 6. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на отбраната.
§ 7. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
2160
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 49
ОТ 5 МАРТ 2013 Г.

за изменение на Постановление № 1 на Министерския съвет от 2013 г. за изпълнението
на държавния бюджет на Република България за 2013 г. (обн., ДВ, бр. 6 от 2013 г.; изм.,
бр. 9 от 2013 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Параграф единствен. В чл. 82, ал. 1 се
правят следните изменения:
1. В основния текст думите „176 949,56
хил. лв.“ се заменят със „179 883,31 хил. лв.“.
2. В т. 3 думите „35 204,94 хил. лв.“ се
заменят с „38 138,69 хил. лв.“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
2239

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 48
ОТ 4 МАРТ 2013 Г.

за изменение и допълнение на Постановление
№ 333 на Министерския съвет от 2010 г. за
приемане на План за развитие на въоръжените сили на Република България (обн., ДВ,
бр. 2 от 2011 г.; изм. и доп., бр. 39 и 104 от
2011 г. и бр. 50 от 2012 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В приложение № 1 към чл. 1 се правят
следните изменения и допълнения:
1. В раздел II „Структура на въоръжените
сили“, т. 2.2 „Сухопътни войски“, след ред
„логистичен полк“ се създава ред „ремонтна
база за въоръжение и техника“.
2. В раздел VI „Логистично осигуряване“,
на ред „на Командването на Сухопътните войски“ след думите „логистичен полк“ се добавя
„и ремонтна база за въоръжение и техника“.
§ 2. В приложение № 2 (поверително) към
чл. 2 се правят изменения и допълнения съгласно приложението (поверително).
Преходни и заключителни разпоредби
§ 3. Необходимите средства за изпълнение
на постановлението се осигуряват в рамките
на бюджета на Министерството на отбраната
за съответната година.
§ 4. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на отбраната.
§ 5. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
2161
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 50
ОТ 5 МАРТ 2013 Г.

за изменение и допълнение на нормативни
актове на Министерския съвет
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В Постановление № 104 на Министерския съвет от 2003 г. за приемане на Наредба
за учебниците и учебните помагала (обн., ДВ,
бр. 46 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 76 от 2004 г.,
бр. 34 от 2005 г.; попр., бр. 37 от 2005 г.; изм.
и доп., бр. 51 от 2005 г., бр. 14 и 89 от 2006 г.,
бр. 14 от 2008 г., бр. 5 от 2009 г. и бр. 85 от
2010 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 2:
а) точка 4 се изменя така:
„4. по един комплект учебни помагала по
специалните учебни предмети за всяко дете
със сензорни увреждания – с увреден слух,
от подготвителна група;“
б) създават се т. 5 – 9:
„5. по един комплект учебници и учебни
помагала по специалните учебни предмети
за всеки ученик със сензорни увреждания – с
увреден слух, от I – IV клас;
6. по един комплект учебници по специалните учебни предмети за всеки ученик със
сензорни увреждания – с увреден слух, от
V – X клас;
7. по един комплект учебни помагала по
специалните учебни предмети за всяко дете
със сензорни увреждания – с нарушено зрение,
от подготвителна група;
8. по един комплект учебници и учебни
помагала по специалните учебни предмети
за всеки ученик със сензорни увреждания – с
нарушено зрение, от І – ІV клас;
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9. по един комплект учебници по специалните учебни предмети за всеки ученик със
сензорни увреждания – с нарушено зрение,
от V – ХII клас.“
2. В чл. 3:
a) създават се нови ал. 7 и 8:
„(7) Определят се следните нормативи на
средствата за закупуване на комплектите по
чл. 2, т. 4 – 9:
1. за дете в подготвителна група – 31 лв.;
2. за ученик в І – ІV клас – 36 лв., в т.ч.
15 лв. за учебни помагала;
3. за ученик в V – VІІІ клас – 31 лв.;
4. за ученик в ІХ – ХII клас – 27 лв.
(8) Средствата за адаптиране и отпечатване
на брайлов шрифт на комплектите учебници
и учебни помагала за учениците с нарушено
зрение се определят за всяка учебна година
от министъра на образованието, младежта и
науката.“;
б) досегашната ал. 7 става ал. 9 и в нея думите „по ал. 5 и 6“ се заменят с „по ал. 5 – 8“;
в) досегашната ал. 8 става ал. 10 и в нея
думите „по ал. 7“ се заменят с „по ал. 9“;
г) досегашната ал. 9 става ал. 11;
д) досегашната ал. 10 става ал. 12 и в нея
думите „по ал. 5 и 6“ се заменят с „по ал. 5-8“.
3. В чл. 5 ал. 2 се изменя така:
„(2) До 15 юни общините представят в
съответния регионален инспекторат по образованието (РИО) информация за направените
заявки и сроковете за доставка на учебниците
и учебните помагала. До 30 юни РИО представят в Министерството на образованието,
младежта и науката обобщената информация
за съответната област.“
4. В чл. 5б, ал. 1:
а) думите „по чл. 2, ал. 1“ се заменят с
„по чл. 2“;
б) точка 4 се изменя така:
„4. за учебниците по чл. 2, т. 5, 6, 8 и
9 – три учебни години.“
5. В чл. 6 ал. 2 се отменя.
6. В § 1 от допълнителната разпоредба се
създават т. 4 – 6:
„4. „Комплект учебни помагала по специалните учебни предмети“ е съвкупността
от учебни помагала по специалните учебни
предмети съгласно чл. 38 и 39 от Наредба № 1
от 2009 г. за обучението на деца и ученици
със специални образователни потребности
и/или с хронични заболявания (ДВ, бр. 11
от 2009 г.), предназначени за едно дете със
сензорни увреждания – с увреден слух или
с нарушено зрение, от подготвителна група.
5. „Комплект учебници и учебни помагала
по специалните учебни предмети“ е съвкупността от учебници и учебни помагала по
специалните учебни предмети съгласно чл. 38 и
39 от Наредба № 1 от 2009 г. за обучението на
деца и ученици със специални образователни
потребности и/или с хронични заболявания,
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предназначени за един ученик със сензорни
увреждания – с увреден слух или с нарушено
зрение, от определен клас или класове.
6. „Комплект учебници по специалните
учебни предмети“ е съвкупността от учебници по специалните учебни предмети по
чл. 38 и 39 от Наредба № 1 от 2009 г. за
обучението на деца и ученици със специални
образователни потребности и/или с хронични
заболявания, предназначени за един ученик
със сензорни увреждания – с увреден слух
или с нарушено зрение, от определен клас
или класове.“
§ 2. В Наредбата за учебниците и учебните помагала, приета с Постановление № 104
на Министерския съвет от 2003 г. (обн., ДВ,
бр. 46 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 51 от 2005 г.
и бр. 14 и 89 от 2006 г.), се правят следните
изменения и допълнения:
1. В чл. 6:
а) в ал. 2:
аа) в основния текст след думата „подготовка“ се добавя „или обучението на деца и
ученици със сензорни увреждания – с увреден
слух и с нарушено зрение, по специалните
учебни предмети, определени в държавните
образователни изисквания по чл. 16, т. 8 ЗНП“
и се поставя запетая;
бб) създава се т. 7:
„7. формиране на умения и практическо
прилагане на усвоените умения по специалните
учебни предмети, определени в държавните
образователни изисквания по чл. 16, т. 8 ЗНП.“;
б) създава се ал. 3:
„(3) Учебните помагала по специалните
учебни предмети са предназначени за деца и
ученици със сензорни увреждания – с увреден
слух и с нарушено зрение.“
2. В чл. 7:
а) в ал. 2 се създава т. 3:
„3. по специален учебен предмет за един
клас – за обучението по специални учебни
предмети на деца и ученици със сензорни
увреждания – с увреден слух и с нарушено
зрение;“
б) в ал. 3 накрая се добавя „или по един
специален учебен предмет за подготвителна
група“.
3. В чл. 10 ал. 4 се изменя така:
„(4) Съдържанието на учебника по специален учебен предмет за ученици със сензорни
увреждания – с увреден слух и с нарушено
зрение, изпълнява държавните образователни
изисквания по чл. 16, т. 8 ЗНП по отношение
на:
1. целите на обучение по съответния специален учебен предмет;
2. специфичните методи на обучение;
3. структурата на учебната програма;
4. постижимите умения в съответствие с
образователните потребности.“
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4. В чл. 13, ал. 1, т. 7 накрая се поставя
запетая и се добавя „с изключение на учебника по специален учебен предмет за ученици
със сензорни увреждания – с увреден слух и
с нарушено зрение“.
5. В чл. 14, т. 3 накрая се поставя запетая
и се добавя „с изключение на учебника по
специален учебен предмет за ученици със
сензорни увреждания – с увреден слух и с
нарушено зрение“.
6. В чл. 16 ал. 3 се изменя така:
„(3) Съдържанието на учебното помагало по специален учебен предмет подпомага
обучението на деца и ученици със сензорни
увреждания – с увреден слух и с нарушено
зрение, за овладяване и практическо прилагане
на уменията, определени с учебните програми,
в съответствие с държавните образователни
изисквания на чл. 16, т. 8 ЗНП.“
7. В чл. 21 се създава ал. 3:
„(3) Учебното помагало по специален учебен предмет за деца и ученици със сензорни
увреждания – с увреден слух и с нарушено
зрение, трябва да отговаря на изискванията
на чл. 19, т. 1 – 5 и най-малко на едно от
изискванията по чл. 20.“
8. В § 1 от допълнителната разпоредба т. 2
се отменя.
Преходна разпоредба
§ 3. Комплектите у чебни помагала по
специалните учебни предмети, комплектите
учебници и учебни помагала по специалните
учебни предмети и комплектите учебници по
специалните учебни предмети за децата от
подготвителната група и за учениците от I до
ХII клас със сензорни увреждания – с увреден
слух или с нарушено зрение, се осигуряват
от началото на учебната 2014 – 2015 г., като
срокът за заявките по чл. 5, ал. 1 от Постановление № 104 на Министерския съвет от
2003 г. за приемане на Наредба за учебниците
и учебните помагала е 15 август 2014 г.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
2240

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 51
ОТ 5 МАРТ 2013 Г.

за одобряване на целева субсидия за капиталови разходи по бюджета на Столичната
община за 2013 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява целева субсидия за капиталови разходи в размер до 13 500 000 лв.
по бюджета на Столичната община за 2013 г.
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(2) Средствата по ал. 1 се предоставят за
финансиране на следните инфраструктурни
обекти и се разпределят, както следва:
1. за съфинансиране изпълнението на проект за разширение на Софийското метро в два
участъка от бул. Цариградско шосе през ж.к.
Дружба до новия терминал на летище „София“
и от ж.к. „Младост-І“ до ж.к. „Младост-ІV“
(Бизнес парк) – до 12 000 000 лв.;
2. за благоустройство на градската среда
и парковете – до 1 500 000 лв.
Чл. 2. Средствата по чл. 1 да се осигурят
по реда на чл. 34, ал. 1 от Закона за устройството на държавния бюджет за сметка на
преструктуриране на разходите по централния
бюджет за 2013 г.
Чл. 3. Министърът на финансите да извърши
налагащите се от чл. 1 промени в бюджетните
взаимоотношения на Столичната община с
централния бюджет за 2013 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 28, ал. 1 от Закона за устройството
на държавния бюджет.
§ 2. Изпълнението на постановлението
се възлага на министъра на финансите и на
кмета на Столичната община.
§ 3. Постановлението влиза в сила от
28 февруари 2013 г.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
2241

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 52
ОТ 5 МАРТ 2013 Г.

за изменение и допълнение на нормативни
актове на Министерския съвет
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В Тарифата за таксите и разноските
към Закона за частните съдебни изпълнители,
приета с Постановление № 92 на Министерския съвет от 2006 г. (ДВ, бр. 35 от 2006 г.),
се правят следните изменения и допълнения:
1. Точка 5 се изменя така:
„5. За изготвяне и връчване от съдебния
изпълнител или от негов служител на покана, призовка, препис от жалба, уведомление
или книжа, вк лючително за връчване на
изявление на взискателя по чл. 517, ал. 2 и 3
от Гражданския процесуален кодекс (ГПК),
се събира такса 20 лв.“
2. В т. 9 думите „по чл. 398, ал. 1 ГПК“ се
заменят с „по чл. 517, ал. 1 ГПК“ и се създава
забележка:
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„Забележка.
За налагане на електронен запор върху
вземане по сметка/и в банка/и се събира
такса 15 лв. независимо от броя на запорите.“
3. В т. 14 думите „да предяви иск пред
окръжния съд по седалището на дружеството
за неговото прекратяване по чл. 398б, ал. 2
и 3 ГПК“ се заменят с „по чл. 517, ал. 2 и
3 ГПК да предяви иск за прекратяване на
дружеството“.
4. В т. 16 думите „глава четиридесет и пета“
се заменят с „глава четиридесет и осма“.
5. Точка 20 се изменя така:
„20. За извършване на опис на движими
и недвижими имущества, включително на
налични ценни книжа, се събира такса в
размер 1,5 на сто върху по-малката сума от
цената на описаната вещ/ценните книжа и от
паричното вземане, но не по-малко от 50 лв.
Забележки:
1. При преминаване на изпълнението от
едни вещи върху други, независимо от това,
дали са движими или недвижими, нова такса
не се събира, ако не е бил извършен опис.
2. Таксата се събира и при опис на вещи
по реда на чл. 557 ГПК.
3. За извършване на опис на имущество
в срока за доброволно изпълнение такса не
се събира.“
6. Точка 26 се изменя така:
„26. За изпълнение на парично вземане
се събира такса върху събраната сума, както
следва:
а) до 100 лв. – 10 лв.;
б) от 100 до 1000 лв. – 10 лв. + 10 на сто
за горницата над 100 лв.;
в) от 1000 до 10 000 лв. – 100 лв. + 8 на
сто за горницата над 1000 лв.;
г) от 10 000 до 50 000 лв. – 820 лв. + 6 на
сто за горницата над 10 000 лв.;
д) от 50 000 до 100 000 лв. – 3220 лв. + 4
на сто за горницата над 50 000 лв.;
е) над 100 000 лв. – 5220 лв. + 2 на сто за
горницата над 100 000 лв.
Забележки:
1. При частично събиране на паричното
вземане таксата се определя за целия дълг,
но се събира част, съответстваща на събраната сума. Таксата, събрана при частичните
плащания, трябва да е равна на изчислената
върху общо събраната сума.
2. При изпълнение на вземане за периодични платежи, включително за издръжка,
таксата се събира еднократно върху сбора
от изплатените суми на всеки 6 месеца, с
изключение на случаите на погасяване на
задълженията за минало време.
3. Таксата върху постъпилите суми при
присъединяване на взискатели се събира само
от съдебния изпълнител, събрал сумата на
присъединените взискатели.
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4. В размера на паричното вземане не се
включват авансовите такси.
5. От таксата за изпълнение на парично
вземане се приспадат всички пропорционални
такси за сметка на длъжника или взискателя,
надвишаващи една десета от вземането.“
7. Създава се т. 27а:
„27а. Максималният размер на пропорционалните такси не може да надвишава:
1. една десета от вземането – в случаите
по т. 20 и 26;
2. една десета от цената на имота/вещите – в случаите по т. 21 до 24 включително.“
8. В т. 31:
1. В буква „а“ думите „такси за“ се заличават.
2. Създава се буква „к“:
„к. заплащане на пощенски и/или куриерски услуги.“
3. В забележката след думите „издаден
документ“ се добавя „по Закона за счетоводството“ и се поставя точка, а текстът до края
се заличава.
§ 2. В Тарифата за държавните такси, които
се събират от съдилищата по Гражданския
процесуален кодекс (ГПК), приета с Постановление № 38 на Министерския съвет от
2008 г. (обн., ДВ, бр. 22 от 2008 г.; доп., бр. 50
от 2008 г.), се правят следните изменения и
допълнения:
1. В чл. 36:
а) досегашният текст става ал. 1;
б) създава се ал. 2:
„(2) За налагане на електронен запор върху вземане по сметка/и в банка/и се събира
такса 15 лв. независимо от броя на запорите.“
2. Член 47 се изменя така:
„Чл. 47. (1) За извършване на опис на
движими и недвижими имущества, включително на налични ценни книжа, се събира
такса в размер 1,5 на сто върху по-малката
сума от цената на описаната вещ/ценните
книжа и от паричното вземане, но не помалко от 50 лв.
(2) За извършване на опис на имущество
в срока за доброволно изпълнение такса не
се събира.
(3) При преминаване на изпълнението от
едни вещи върху други, независимо от това,
дали са движими или недвижими, нова такса
не се събира, ако не е бил извършен опис.
(4) Таксата по ал. 1 се събира и при опис
на вещи по реда на чл. 557 ГПК.“
3. В чл. 53 се правят следните изменения
и допълнения:
а) алинея 1 се изменя така:
„(1) За изпълнение на парично вземане се
събира такса върху събраната сума, както
следва:
а) до 100 лв. – 10 лв.;
б) от 100 до 1000 лв. – 10 лв. + 10 на сто
за горницата над 100 лв.;
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в) от 1000 до 10 000 лв. – 100 лв. + 8 на
сто за горницата над 1000 лв.;
г) от 10 000 до 50 000 лв. – 820 лв. + 6 на
сто за горницата над 10 000 лв.;
д) от 50 000 до 100 000 лв. – 3220 лв. + 4
на сто за горницата над 50 000 лв.;
е) над 100 000 лв. – 5220 лв. + 2 на сто за
горницата над 100 000 лв.“;
б) в ал. 5 думите „държавния съдебен“ се
заменят със „съдебния“;
в) алинея 6 се изменя така:
„(6) От таксата за изпълнение на парично
вземане се приспадат всички пропорционални
такси за сметка на длъжника или взискателя,
надвишаващи една десета от вземането.“
4. Създава се чл. 58а:
„Чл. 58а. Максималният размер на пропорционалните такси не може да надвишава:
1. една десета от вземането – в случаите
по чл. 47 и 53;
2. една десета от цената на имота/вещите – в случаите по чл. 48 до чл. 52 включително.“
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
2242

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 53
ОТ 5 МАРТ 2013 Г.

за предоставяне на допълнителни средства по
бюджета на Българската академия на науките
за стимулиране на водещите иновативни и
общественополезни научни изследвания
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Предоставя допълнителни средства в размер 7000 хил. лв. по самостоятелния
бюджет на Българската академия на науките.
(2) Средствата по ал. 1 се разпределят
от председателя на Българската академия
на науките между академичните институти
и другите самостоятелни структурни звена
на академията за стимулиране на водещите
иновативни и общественополезни нау чни
изследвания.
Чл. 2. Средствата по чл. 1, ал. 1 да се осигурят за сметка на утвърдените разходи по
бюджета на Министерството на образованието,
младежта и науката за 2013 г.
Чл. 3. Министърът на финансите по предложение на министъра на образованието,
младежта и науката да извърши налагащите
се промени по бюджета на Министерството
на образованието, младежта и науката, в т.ч.
по трансфера за Българската академия на
науките за 2013 г.
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Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 28, ал. 1 от Закона за устройството
на държавния бюджет.
§ 2. Изпълнението на постановлението
се възлага на министъра на финансите, на
министъра на образованието, младежта и
науката и на председателя на Българската
академия на науките.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
2243

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 54
ОТ 5 МАРТ 2013 Г.

за определяне на структури от другите сили
от системата за национална сигурност на
Република България и тяхната численост
за включване във въоръжените сили във
военно време
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Член единствен. Определя структури от
другите сили от системата за национална
сигурност на Република България и тяхната
численост за включване в състава на въоръжените сили във военно време съгласно
приложения № 1 – 5 (поверителни).
Заключителни разпоредби
§ 1. Отменя се Постановление № 153 на
Министерския съвет от 2009 г. за определяне
на състава и задачите на специализираните
формирования на Министерството на вътрешните работи, включени във военновременния
състав на Въоръжените сили на Република
България (ДВ, бр. 47 от 2009 г.).
§ 2. В Постановление № 271 на Министерския съвет от 2006 г. за определяне на
мобилизационния резерв, предназначен за
комплектуване на Министерството на вътрешните работи (ДВ, бр. 83 от 2006 г.) се правят
следните изменения:
1. В наименованието думите „мобилизационния резерв“ се заменят с „резерва на
въоръжените сили на Република България“.
2. В чл. 1:
а) в ал. 1 думите „мобилизационния резерв“ се заменят със „запаса“;
б) алинеи 2 и 3 се отменят.
3. Член 2 се отменя.
4. Член 4 се отменя.
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5. В чл. 5 думата „резервистите“ се заменя
със „запасните“.
6. В чл. 6 думите „резервистите от мобилизационния резерв“ се заменят със „запасните
от резерва на въоръжените сили на Република
България“.
7. Приложение № 2 към чл. 2 се отменя.
§ 3. Постановлението се приема на основание чл. 17, т. 5 и чл. 19 от Закона за резерва
на въоръжените сили на Република България.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков

съдържат опасни вещества от приложение
№ 1, над пределно допустимите стойности
на тегловната концентрация в еднородните
материали на ЕЕО.
(2) Разпоредбите на ал. 1 не се прилагат за:
1. к ат ег ори и т е ЕЕО по ч л. 21е, а л. 3
ЗЗВВХВС;
2. случаите на употреба в материали и
компоненти на ЕЕО по приложение № 2;
3. случаите на специфични приложения
в материали и компоненти на медицински
изделия и прибори за мониторинг и контрол,
които са ЕЕО по приложение № 3.
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ПРЕДОСТАВЯНЕ, ПОДНОВЯВАНЕ ИЛИ
ОТНЕМАНЕ ПРАВО НА ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ОГРАНИЧЕНИЯТА ЗА УПОТРЕБА
НА ОПРЕДЕЛЕНИ ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 55
ОТ 6 МАРТ 2013 Г.

за приемане на Наредба за условията и реда
за пускане на пазара на електрическо и електронно оборудване във връзка с ограниченията
за употреба на определени опасни вещества
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Член единствен. Приема Наредба за условията и реда за пускане на пазара на електрическо и електронно оборудване във връзка
с ограниченията за употреба на определени
опасни вещества.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков

НАРЕДБА

за условията и реда за пускане на пазара на
електрическо и електронно оборудване във
връзка с ограниченията за употреба на определени опасни вещества
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. (1) С наредбата се определят изискванията за пускане на пазара на електрическо
и електронно оборудване (ЕЕО) във връзка
с ограниченията за употреба на определени
опасни вещества и свързаните с това права
и задължения на икономическите оператори.
(2) Наредбата се прилага за категориите
ЕЕО по чл. 21е, ал. 2 от Закона за защита от
вредното въздействие на химичните вещества
и смеси (ЗЗВВХВС).
Чл. 2. (1) Не се разрешава пускането на
пазара и предоставянето на ЕЕО, включително на кабели и резервни части за неговия
ремонт, повторна употреба, осъвременяване на функционалните му характеристики
или повишаване на капацитета му, които

Г л а в а

в т о р а

Ч л. 3. (1) Икономи ческ и те оператори
подават заявление в Европейската комисия,
наричана по-нататък „комисията“, за издаване
на решение за освобождаване, подновяване
или отнемане правото на освобождаване от
ограниченията за употреба на опасни вещества от приложение № 1 за специфични употреби в материали и компоненти на ЕЕО по
приложение № 2 и по приложение № 3, ако
е изпълнено поне едно от следните условия:
1. технически или научно е неосъществимо
отстраняването или замяната на вещества от
приложение № 1 посредством промени в проектирането или чрез материали и компоненти,
които не изискват материали или вещества
от приложение № 1;
2. не са осигурени надеждни заместители
на вещества от приложение № 1;
3. общото отрицателно въздействие върху
околната среда, здравето и безопасността на
потребителите, причинено от замяната, може
да надхвърли общите ползи за околната среда,
здравето и безопасността на потребителите
от тази замяна.
(2) Заявлението по ал. 1 съдържа най-малко:
1. име, адрес и данни за контакт на заявителя;
2. информация за материала или компонента и специфичните начини на употреба
на веществото в материала и компонента от
ЕЕО, за който е подадено заявление за освобождаване от изискванията или отнемане
правото на освобождаване и описание на
неговите характеристики;
3. обосновка, подкрепена с доказателства,
за освобождаването или неговото отнемане
в съответствие с условията по ал. 1, която
може да бъде проверена;
4. анализ на възможните алтернативни вещества, материали или форми за целия жизнен
цикъл на ЕЕО, включително когато е налице
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информация за независима изследователска
дейност, партньорска оценка и развойна дейност от страна на заявителя, както и анализ
на наличието на такива алтернативи;
5. информация за евентуална подготовка за
повторна употреба, рециклиране на материали
от отпадъци от ЕЕО, изисквания за подходящо третиране на отпадъци в съответствие с
приложение № 6 към Наредбата за излязлото от употреба електрическо и електронно
оборудване, приета с Постановление № 355
на Министерския съвет от 2012 г. (обн., ДВ,
бр. 2 от 2013 г.; попр., бр. 5 от 2013 г.);
6. предложени действия за разработване,
искане за разработване и/или прилагане на
възможни алтернативи, включително график
на заявителя за тези дейности;
7. информация, която се счита за частна
собственост, заедно с обосновка, която може
да бъде проверена, при необходимост;
8. предложение за точна и ясна формулировка на освобождаването – в случаите на
заявление за освобождаване;
9. резюме на заявлението;
10. друга приложима информация.
Ч л. 4. (1) Икономи ческ и те оператори
подават заявления за подновяване на освобождаването не по-късно от 18 месеца преди
изтичане датата на освобождаване, посочена
в приложение № 2 или в приложение № 3.
(2) Съществуващото право на освобождаване е в сила до приемането на решение на
Комисията по заявлението за подновяване на
освобождаването.
Г л а в а

т р е т а

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ
ОПЕРАТОРИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕ С ОГРА НИЧЕНИ ЯТА ЗА
УПОТРЕБА НА ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА В
ЕЛЕКТРИЧЕСКО И ЕЛЕКТРОННО ОБОРУДВАНЕ
Раздел I
Задължения на производителите на ЕЕО и
на упълномощените представители
Чл. 5. (1) Производителите на ЕЕО пускат на
пазара само оборудване, което е проектирано
и произведено в съответствие с ограниченията
по чл. 2, ал. 1.
(2) За целите на ал. 1 производителите на
ЕЕО извършват или възлагат извършването
на процедурата за вътрешен производствен
контрол и изготвят техническа документация
в съответствие с модул А от Приложение II
към Решение № 768/2008/ЕО на Европейския
парламент и на Съвета от 9 юли 2008 г. относно обща рамка за предлагането на пазара
на продукти и за отмяна на Решение 93/465/
ЕИО (ОВ, L 218, 13.8.2008 г.).
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(3) Когато в рамките на процедурата по
ал. 2 бъде доказано съответствие на ЕЕО с
ограниченията по чл. 2, ал. 1, производителите
на ЕЕО изготвят ЕС декларация за съответствие съгласно приложение № 4 и нанасят
„СЕ“ маркировка на ЕЕО.
(4) Когато друго приложимо законодателство изисква прилагането на процедура
за оценка на съответствието на ЕЕО, която
съответства на процедурата по ал. 2, съответствието с ограниченията по чл. 2, ал. 1
може да се докаже в рамките на тази процедура и да се изготви единна техническа
документация.
(5) С декларацията по ал. 3 производителят
на ЕЕО обявява изпълнението на ограниченията по чл. 2, ал. 1 и носи отговорност за
съответствието на ЕЕО с изискванията на
глава пета „а“ от ЗЗВВХВС и на наредбата.
(6) Декларацията по ал. 3 се предоставя на
български език и подлежи на актуализиране.
(7) Маркировката „СЕ“ се нанася на готовото ЕЕО или на табелката с техническите
му данни преди пускането на пазара на ЕЕО
и трябва да е видима, четлива и незаличима.
(8) В случаите, когато изпълнението на
ал. 7 не е възможно или оправдано предвид
функциите на ЕЕО, маркировката „СЕ“ се
поставя върху опаковката на ЕЕО или върху
придружаващите го документи.
Чл. 6. Производителите на ЕЕО са длъжни:
1. да съхраняват техническата документация и ЕС декларацията за съответствие
по чл. 5 в срок 10 години след пускането на
пазара на ЕЕО;
2. да въвеждат и прилагат процедури за осигуряване постоянно съответствие на серийното
производство на ЕЕО и да отчитат промените
в проектирането или характеристиките на
продуктите и промените в хармонизираните
стандарти или в техническите спецификации,
чрез които е декларирано съответствието на
това ЕЕО;
3. да поддържат регистър на несъответстващото ЕЕО и на иззетите продукти и да
информират дистрибуторите за това;
4. да нанасят върху ЕЕО партиден или
сериен номер, както и номер на типа или
друг елемент, който позволява ЕЕО да бъде
идентифицирано, или, когато размерът или
естеството на съответното ЕЕО не позволява
това, да нанасят тази информация на опаковката или в документ, който придружава ЕЕО;
5. да нанасят на ЕЕО своето име, регистрираното търговско име или регистрираната
търговска марка и адреса, на който може да
се установи връзка с тях, или, когато това не
е възможно, да нанасят тези данни на опаковката или в документ, който придружава
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ЕЕО; посоченият адрес за връзка трябва да е
само един и да позволява осъществяване на
контакт с производителя на ЕЕО.
Чл. 7. (1) Производител, който е пуснал
на пазара ЕЕО, което не съответства на изискванията на глава пета „а“ от ЗЗВВХВС и
на наредбата, незабавно предприема мерки
за привеждане на ЕЕО в съответствие, за
изтегляне или изземане от пазара, ако това
е целесъобразно.
(2) В случаите по ал. 1 производителят на
ЕЕО информира незабавно органа за надзор
на пазара по чл. 27, ал. 6 или 7 ЗЗВВХВС,
като предоставя подробна информация за
несъответствието и за предприетите мерки.
Чл. 8. (1) При получаване на мотивирано
искане от орган за надзор на пазара по чл. 27,
ал. 6 или 7 ЗЗВВХВС производителят на ЕЕО
предоставя цялата информация и документация, необходими за доказване съответствието
на ЕЕО с изискванията на глава пета „а“ от
ЗЗВВХВС и на наредбата.
(2) Производителят оказва пълно съдействие на органа по ал. 1 за всяко действие за
осигуряване съответствието на пуснатото на
пазара ЕЕО, при поискване.
(3) Информацията и документацията по
ал. 1 трябва да е на български език.
Чл. 9. (1) Всеки производител на ЕЕО може
да определи свой упълномощен представител
чрез писмено пълномощно.
(2) Упълномощеният представител изпълнява задълженията по пълномощното, които
включват най-малко следното:
1. да съхранява ЕС декларацията и техническата документация за срок 10 години
след пускането на пазара на ЕЕО и да ги
предоставя при поискване на органите по
чл. 27, ал. 6 или 7 ЗЗВВХВС в съответствие
с техните компетенции;
2. да предоставя цялата информация и
документация, необходими за доказване съответствието на ЕЕО с изискванията на глава
пета „а“ от ЗЗВВХВС и на наредбата, при
мотивирано искане от органа по т. 1;
3. да оказва съдействие на органа по чл. 27,
ал. 6 или 7 ЗЗВВХВС във всяко предприето от
тях действие за осигуряване на съответствие с
изискванията на глава пета „а“ от ЗЗВВХВС
и на наредбата, при поискване.
(3) Задълженията по чл. 5, ал. 1 и 2 не
могат да се прехвърлят на упълномощения
представител.
Раздел II
Задължения на вносителите на ЕЕО
Чл. 10. (1) Вносителите на ЕЕО пускат на
пазара само оборудване, което съответства на
изискванията на глава пета „а“ на ЗЗВВХВС
и на наредбата.

ВЕСТНИК

БРОЙ 24

(2) Преди да пуснат на пазара ЕЕО, лицата
по ал. 1 изискват от производителя на това
оборудване доказателства за изпълнението на
задълженията му по чл. 5, ал. 2 и 3 и чл. 6,
т. 4 и 5 и проверяват дали ЕЕО е придружено
с изискваните документи.
Чл. 11. Вносителите на ЕЕО са длъжни:
1. да съхраняват на разположение на органите за надзор на пазара по чл. 27, ал. 6
или 7 ЗЗВВХВС копие от ЕС декларацията за
срок десет години след пускането на пазара
на ЕЕО и да гарантират, че при поискване
техническата документация по чл. 5, ал. 2 се
представя на тези органи;
2. да нанасят името си, регистрираното
търговско име или регистрираната търговска
марка и адреса, на който може да се установи
връзка с тях, на самото ЕЕО или, когато това
не е възможно, на опаковката или в документ,
който придружава ЕЕО;
3. да поддържат регистър на несъответстващото ЕЕО и на иззетите продукти и да
информират дистрибуторите за това.
Чл. 12. (1) Когато вносител на ЕЕО има
основание да смята, че определено ЕЕО не
съответства на ограниченията по чл. 2, ал. 1,
той информира за това производителя на ЕЕО
и органа за надзор на пазара по чл. 27, ал. 6
или 7 ЗЗВВХВС.
(2) Вносителят не може да пусне на пазара
ЕЕО, преди то да бъде приведено в съответствие с изискванията на наредбата.
Чл. 13. (1) Вносител, който е пуснал на
пазара ЕЕО, което не съответства на изискванията на глава пета „а“ от ЗЗВВХВС и
на наредбата, незабавно предприема необходимите мерки за привеждане в съответствие
на това ЕЕО, за изтегляне или изземване от
пазара, ако това е целесъобразно.
(2) В случаите по ал. 1 вносителят на
ЕЕО информира незабавно органа за надзор
на пазара по чл. 27, ал. 6 или 7 ЗЗВВХВС,
като предоставя подробна информация за
несъответствието и за предприетите мерки.
Чл. 14. (1) При получаване на мотивирано искане от орган за надзор на пазара
по чл. 27, ал. 6 или 7 ЗЗВВХВС вносителят
на ЕЕО предоставя цялата информация и
документация, необходими за доказване на
съответствието на това ЕЕО с изискванията
на глава пета „а“ от ЗЗВВХВС и на наредбата.
(2) Вносителят оказва пълно съдействие на
органа по ал. 1 за всяко действие за осигуряване съответствието на пуснатото на пазара
ЕЕО, при поискване.
(3) Информацията и документацията по
ал. 1 трябва да е на български език.
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Раздел III
Задължения на дистрибуторите на ЕЕО
Чл. 15. Преди да предоставят на пазара
ЕЕО, дистрибуторите проверяват:
1. дали е нанесена маркировка „СЕ“ на
оборудването;
2. дали ЕЕО се придружава от изискваните
документи на български език;
3. изпълнението на задълженията по чл. 6,
т. 4 и 5 и чл. 11, т. 2 от производителя и/или
вносителя на ЕЕО.
Чл. 16. (1) Когато даден дистрибутор на
ЕЕО има основание да смята, че определено
ЕЕО не съответства на разпоредбите на чл. 2,
ал. 1, той информира производителя или вносителя на ЕЕО и органа за надзор на пазара
по чл. 27, ал. 6 или 7 ЗЗВВХВС.
(2) Дистрибуторът не предоставя на пазара
ЕЕО, преди то да бъде приведено в съответствие с изискванията на наредбата.
Чл. 17. (1) Дистрибутор, който е предоставил на пазара ЕЕО, което не съответства на
изискванията на глава пета „а“ от ЗЗВВХВС
и на наредбата, незабавно предприема необходимите мерки за привеждане в съответствие
на това ЕЕО, за изтегляне или изземване от
пазара, ако това е целесъобразно.
(2) В случаите по ал. 1 дистрибуторът на
ЕЕО незабавно информира органа за надзор
на пазара по чл. 27, ал. 6 или 7 ЗЗВВХВС,
като предоставя подробна информация за
несъответствието и за предприетите мерки.
Чл. 18. (1) При получаване на мотивирано
искане от орган за надзор на пазара по чл. 27,
ал. 6 или 7 ЗЗВВХВС дистрибуторът на ЕЕО
предоставя цялата информация и документация, необходими за доказване съответствието
на това ЕЕО с изискванията на глава пета
„а“ от ЗЗВВХВС и на наредбата.
(2) Дистрибуторът оказва пълно съдействие
на органа по ал. 1 за всяко действие за осигуряване съответствието на предоставеното
ЕЕО, при поискване.
Чл. 19. Всеки вносител на ЕЕО или дистрибутор на ЕЕО, когато пуска на пазара или
предоставя оборудване под свое име или своя
търговска марка или променя вече пуснато
на пазара ЕЕО по начин, който може да се
отрази на съответствието на това ЕЕО с изискванията на глава пета „а“ от ЗЗВВХВС и/
или на наредбата, се счита за производител
на ЕЕО и изпълнява задълженията на производителя по чл. 5 – 8.
Чл. 20. Икономическите оператори поддържат в наличност за срок 10 години от
пускането на пазара или предоставянето на

ВЕСТНИК
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ЕЕО и предоставят при поискване на органите по чл. 27, ал. 6 и 7 ЗЗВВХВС информация
относно:
1. икономическите оператори, които са им
доставяли ЕЕО;
2. икономическите оператори, на които те
са доставяли ЕЕО.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. По смисъла на наредбата:
1. „Изземване“ е всяка мярка, целяща да
постигне връщане на продукт, който вече е
бил предоставен на разположение на крайния
потребител.
2. „Изтегляне“ е всяка мярка, целяща да
предотврати предоставянето на пазара на продукт, който вече е във веригата на доставки.
3. „Надзор на пазара“ са извършваните
дейности и вземаните мерки от страна на органите по чл. 27, ал. 6 и 7 ЗЗВВХВС, за да се
гарантира, че ЕЕО отговаря на определените
изисквания на глава пета „а“ от ЗЗВВХВС и
на наредбата и не застрашава здравето, безопасността или други аспекти на опазването
на обществения интерес.
4. „Техническа спецификация“ е документ,
определящ техническите изисквания, на които трябва да отговарят определен продукт,
процес или услуга.
§ 2. Наредбата въвежда изискванията на:
1. Директива 2011/65/ЕС на Европейския
парламент и на Съвета от 8 юни 2011 г. относно
ограничението за употребата на определени
опасни вещества в електрическото и електронното оборудване (ОВ, L 174, 1.7.2011 г.;
попр., ОВ, L 209, 4.8.2012 г.).
2. Делегирана директива 2012/50/ЕС на
Комисията от 10 октомври 2012 г. за изменение с цел привеждане в съответствие с
техническия прогрес на Приложение III към
Директива 2011/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета относно освобождаване
от ограничението за употреба на олово (ОВ,
L 348, 18.12.2012 г.).
3. Делегирана директива 2012/51/ЕС на
Комисията от 10 октомври 2012 г. за изменение с цел привеждане в съответствие с
техническия прогрес на Приложение III към
Директива 2011/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета относно освобождаване
от ограничението за употреба на кадмий (ОВ,
L 348, 18.12.2012 г.).
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 3. Наредбата се приема на основание
чл. 21д, ал. 1 от Закона за защита от вредното
въздействие на химичните вещества и смеси.
§ 4. Контролът по изпълнението на наредбата се възлага на органите по чл. 27, ал. 6 и
7 от Закона за защита от вредното въздействие
на химичните вещества и смеси.

С Т Р.

26

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 24

Приложение № 1
към чл. 2, ал. 1
Вещества, ограничени за употреба в ЕЕО, и максимални стойности на тегловната им концентрация в еднородните материали на ЕЕО
№

Наименование на химичното вещество

Концентрация, тегл. %

1.

Олово

0,1 %

2.

Живак

0,1 %

3.

Кадмий

0,01 %

4.

Шествалентен хром

0,1 %

5.

Полибромирани бифенили (PBB)

0,1 %

6.

Полибромирани дифенилетери (PBDE)

0,1 %

Приложение № 2
към чл. 2, ал. 2, т. 2
Случаи на употреба, освободена от ограничението по чл. 2, ал. 1
№

Освобождаване

1.

Живак в едноцокълни (компактни) луминесцентни
лампи, който не превишава (на горелка):

Обхват и дати на прилагане

Изтича на 31 декември 2011 г.; 3,5 mg на
горелка могат да бъдат използвани след 31
декември 2011 г. до 31 декември 2012 г.; 2,5
mg на горелка трябва да бъдат използвани
след 31 декември 2012 г.

1.1.

За целите на общото осветление < 30 W: 5 mg

1.2.

Изтича на 31 декември 2011 г.; 3,5 mg на
За целите на общото осветление ≥ 30 W и < 50
горелка могат да бъдат използвани след 31
W: 5 mg
декември 2011 г.

1.3.

За целите на общото осветление ≥ 50 W и < 150
W: 5 mg

1.4.

За целите на общото осветление ≥ 150 W: 15 mg

1.5.

За целите на общото осветление с кръгла или Без ограничение на употребата до 31 декемквадратна форма на конструкцията и диаметър ври 2011 г.; 7 mg на горелка могат да бъдат
на тръбата ≤ 17 mm
използвани след 31 декември 2011 г.

1.6.

За специални цели: 5 mg

2.

Живак в двуцокълни линейни луминесцентни
лампи за целите на общото осветление, който не
превишава (за една лампа):

2.1.

Трилентов луминофор с нормална продължител- Изтича на 31 декември 2011 г.; 4 mg на
ност на експлоатация и диаметър на тръбата < 9 лампа могат да бъдат използвани след 31
mm (например T2): 5 mg
декември 2011 г.

2.2.

Трилентов луминофор с нормална продължител- Изтича на 31 декември 2011 г.; 3 mg на
ност на експлоатация и диаметър на тръбата ≥ 9 лампа могат да бъдат използвани след 31
mm и ≤ 17 mm (например T5): 5 mg
декември 2011 г.

2.3.

Трилентов луминофор с нормална продължител- Изтича на 31 декември 2011 г.; 3,5 mg на
ност на експлоатация и диаметър на тръбата > лампа могат да бъдат използвани след 31
17 mm и ≤ 28 mm (например T8): 5 mg
декември 2011 г.

2.4.

Трилентов луминофор с нормална продължител- Изтича на 31 декември 2012 г.; 3,5 mg на
ност на експлоатация и диаметър на тръбата > лампа могат да бъдат използвани след 31
28 mm (например T12): 5 mg
декември 2012 г.

2.5.

Изтича на 31 декември 2011 г.; 5 mg на
Трилентов луминофор с нормална продължителлампа могат да бъдат използвани след 31
ност на експлоатация (≥ 25000 часа): 8 mg
декември 2011 г.
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№

Освобождаване

2.6.

Живак в други луминесцентни лампи, който не
превишава (на лампа):

2.7.

Линейни халофосфатни лампи с диаметър на тръИзтича на 13 април 2012 г.
бата > 28 mm (например T10 и T12): 10 mg

2.8.

Нелинейни халофосфатни лампи (всички диаме- Изтича на 13 април 2016 г.
три): 15 mg

2.9.

Без ограничение на употребата до 31 декемНелинейни лампи с трилентов луминофор и диаври 2011 г.; 15 mg на лампа могат да бъдат
метър на тръбата > 17 mm (например T9)
използвани след 31 декември 2011 г.

2.10.

Без ограничение на употребата до 31 декемЛампи за целите на друго общо осветление и за
ври 2011 г.; 15 mg на лампа могат да бъдат
специални цели (например индукционни лампи)
използвани след 31 декември 2011 г.

3.

Обхват и дати на прилагане

Живак в луминесцентни лампи със студен катод
и в луминесцентни лампи с външни електроди
(CCFL и EEFL) за специални цели, който не превишава (на лампа):

3.1.

Малка дължина (≤ 500 mm)

Без ограничение на употребата до 31 декември 2011 г.; 3,5 mg на лампа могат да бъдат
използвани след 31 декември 2011 г.

3.2.

Средна дължина (> 500 mm и ≤ 1500 mm)

Без ограничение на употребата до 31 декември 2011 г.; 5 mg на лампа могат да бъдат
използвани след 31 декември 2011 г.

3.3.

Голяма дължина (> 1500 mm)

Без ограничение на употребата до 31 декември 2011 г.; 13 mg на лампа могат да бъдат
използвани след 31 декември 2011 г.

4.

4.1.

Без ограничение на употребата до 31 декемЖивак в други газоразрядни лампи с ниско наври 2011 г.; 15 mg на лампа могат да бъдат
лягане (на лампа)
използвани след 31 декември 2011 г.
Живак в натриеви лампи с високо налягане (лампи
с натриеви пари) за целите на общото осветление,
който не превишава (на горелка) в лампи с подобрен индекс на цветопредаване Ra > 60:

4.1.1. P ≤ 155 W

Без ограничение на употребата до 31 декември 2011 г.; 30 mg на горелка могат да бъдат
използвани след 31 декември 2011 г.

4.1.2. 155 W < P ≤ 405 W

Без ограничение на употребата до 31 декември 2011 г.; 40 mg на горелка могат да бъдат
използвани след 31 декември 2011 г.

4.1.3. P > 405 W

Без ограничение на употребата до 31 декември 2011 г.; 40 mg на горелка могат да бъдат
използвани след 31 декември 2011 г.

4.2.

Живак в други натриеви лампи с високо налягане
(лампи с натриеви пари) за целите на общото осветление, който не превишава (на горелка):

4.2.1. P ≤ 155 W

Без ограничение на употребата до 31 декември 2011 г.; 25 mg на жичка могат да бъдат
използвани след 31 декември 2011 г.

4.2.2. 155 W < P ≤ 405 W

Без ограничение на употребата до 31 декември 2011 г.; 30 mg на горелка могат да бъдат
използв ани след 31 декември 2011 г.

4.2.3. P > 405 W

Без ограничение на употребата до 31 декември 2011 г.; 40 mg на горелка могат да бъдат
използв ани след 31 декември 2011 г.

4.3.

Живак в живачни лампи с високо налягане (лампи Изтича на 13 април 2015 г.
с живачни пари) (HPMV)

4.4.

Живак в металхалогенни лампи (MH)
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4.5.

Живак в други газоразрядни лампи за специални
цели, непосочени в настоящото приложение

5.1.

Олово в стъклото на електроннолъчеви тръби

5.2.

Олово в стъклото на луминесцентни лампи, чието
тегловно съдържание не превишава 0,2 %

6.1.

Олово като легиращ елемент за инструментална
стомана и в поцинкована стомана с тегловно съдържание на олово до 0,35 %

6.2.

Олово като легиращ елемент за сплави на алуминия с тегловно съдържание на олово до 0,4 %

6.3.

Медна сплав с тегловно съдържание на олово до 4 %

7.1.

Олово в припой за висока температура на топене
(т.е. сплави на оловото с 85 % или повече тегловно
съдържание на олово)

7.2.

Олово в припои за сървъри, системи от запаметяващи устройства и масиви от запаметяващи
устройства, мрежово инфраструктурно оборудване
за комутиране на пакети, предаване на сигнали
и на данни и мрежово управление за целите на
далекосъобщенията

БРОЙ 24
Обхват и дати на прилагане

Електрически и електронни компоненти, съдържащи олово в стъклен или керамичен диелектрик,
различен от керамичния диелектрик на конденза7.2.1.
тори (например пиезоелектрични елементи), или
в химични съединения, представляващи стъклена
или керамична матрица
Олово в керамичен диелектрик на кондензатори
7.2.2. за номинално напрежение от 125 V AC или 250 V
DC или по-високо
Изтича на 1 януари 2013 г. и след тази дата
Олово в керамичен диелектрик на кондензатори
може да бъде използвано в резервни части
7.2.3. за номинално напрежение, което е по-ниско от
за ЕЕО, пуснато на пазара преди 1 януари
125 V AC или 250 V DC
2013 г.
7.2.4.

Олово в керамични диелектрични материали на Изтича на 21 юли 2016 г.
основата на оловен титанат цирконат, използвани
в кондензатори, които са част от интегрални схеми
или дискретни полупроводникови елементи

8.1.

Изтича на 1 януари 2012 г. и след тази дата
Кадмий и химичните му съединения в топлинни може да бъде използвано в резервни части
защити с полимерна сачма с еднократно действие за ЕЕО, пуснато на пазара преди 1 януари
2012 г.

8.2.

Кадмий и съединенията му в електрически контакти

9.

9.1.

Шествалентен хром като антикорозионна добавка
в охлаждащата система от въглеродна стомана
в абсорбционни хладилници до 0,75 % тегловно
съдържание в охлаждащия разтвор
Олово в лагерни черупки и втулки за компресори с
хладилен агент за системи за отопление, вентилация
и климатични и хладилни (HVACR) инсталации

10.1.

Може да бъде използвано в резервни части
Олово, използвано в системи с контактни изводи,
за ЕЕО, пуснато на пазара преди 24 септемсъвместими с технологията C-press
ври 2010 г.

10.2.

Изтича на 1 януари 2013 г. и след тази дата
Олово, използвано в системи, различни от системоже да бъде използвано в резервни части
мите с контактни изводи, съвместими с технолоза ЕЕО, пуснато на пазара преди 1 януари
гията C-press
2013 г.
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Обхват и дати на прилагане

Може да бъде използвано в резервни части
Олово като материал за покритие при пръстеноза ЕЕО, пуснато на пазара преди 24 септемобразни топлопроводими модули от типа c-ring
ври 2010 г.

12.1.

Олово в прозрачни стъкла за приложение в оптиката

12.2.

Кадмий и олово във филтърни стъкла и в стъкла,
използвани за еталонни отразители

13.

Олово в припой, състоящ се от повече от два елемента, за свързването на изводите и корпуса на
микропроцесори с тегловно съдържание на олово
над 80 % и под 85 %

14.

Олово в припой за създаване на надеждна електрическа връзка между полупроводниковия кристал
и носещата част в корпусите на интегрални схеми
от типа Flip-Chip

15.

Олово, съдържащо се в прави лампи с нажежаема Изтича на 1 септември 2013 г.
спирала, чиито тръби са със силикатно покритие

16.

Оловен халогенид, използван като агент на излъчване в газоразрядните лампи с висок интензитет
(HID), предназначени за употреба в професионалната репрография

Изтича на 1 януари 2011 г. и след тази дата
може да бъде използвано в резервни части
за ЕЕО, пуснато на пазара преди 1 януари
2011 г.

17.1.

Олово като активатор в луминесциращия прах Изтича на 1 януари 2011 г.
(максимум 1 % тегловно съдържание на олово)
на газоразрядни лампи, използвани като специални лампи за репрографиране чрез диазотипия,
литография, уреди за улавяне на насекоми, уреди
за фотохимични и лечебни процеси, съдържащи
луминофори като SMS (Sr,Ba)2MgSi 2O7:Pb)

17.2.

Олово като активатор в луминесциращия прах
(максимум 1 % тегловно съдържание на олово)
на газоразрядни лампи, използвани като лампи
за солариуми, съдържащи луминофори като BSP
(BaSi 2O5:Pb)

18.

Олово с PbBiSn-Hg и PbInSn-Hg в специфични съе- Изтича на 1 юни 2011 г.
динения като основна амалгама и с PbSn-Hg като
спомагателна амалгама във висококомпактните
енергоспестяващи лампи (ESL)

19.

Оловен оксид в стъкло, използвано за свързване Изтича на 1 юни 2011 г.
на предните и задните подложки на плоските луминесцентни лампи, предназначени за употреба
в екрани с течни кристали (LCD)

20.

Олово и кадмий в печатарските мастила за нанасяне на емайлови покрития върху стъкла, като
боросиликатно стъкло и натриево-калциево силикатно стъкло

21.

Олово в окончателни покрития на елементи със Може да бъде използвано в резервни части
ситна стъпка, различни от съединители със стъпка за ЕЕО, пуснато на пазара преди 24 септем0,65 mm или по-малка
ври 2010 г.

22.

Олово в припой за запояване към машинно обработените дискови кондензатори за монтаж в
проходни отвори и многослойните керамични
кондензатори на основата на планарна матрица

23.

Оловен оксид в екрани с електронни излъчватели
с повърхностна проводимост (SED), които се използват в конструктивни елементи, по-специално
в стъклоприпоя и фритования пръстен

24.

Оловен оксид в стъклената колба на лампи за Изтича на 1 юни 2011 г.
черна светлина (BLB)
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25.

Оловни сплави като припой за преобразуватели,
които се използват във високоговорители с висока
мощност (предназначени за работа в течение на Изтича на 24 септември 2010 г.
няколко часа при нива на акустична мощност от
125 dB ниво на звуковото налягане и повече)

26.

Олово, съдържащо се в кристално стъкло съгласно
приложение I (категории 1, 2, 3 и 4) от Наредбата
за етикетиране на продукти от кристални стъкла

27.

Сплави на кадмия под формата на спойки за
електрическа/механична връзка на електрически
проводници, разположени директно върху звуковата намотка в преобразувателите, използвани в
мощните високоговорители с нива на звуковото
налягане от 100 dB (A) и повече

28.

Олово в материалите на спойките в плоските луминесцентни лампи без живак (които например
се използват в течнокристалните екрани, в декоративното или промишленото осветление)

29.

Оловен окси д в ст ък лоприпоя, използван за
направата на прозоречни модули за аргонови и
криптонови газоразрядни тръби за лазери

30.

Олово в припой за запояване на тънки медни
жички с диаметър 100 µm или по-малък в силови
трансформатори

31.

Олово в тример-потенциометри на основата на
металокерамика (кермет)

32.

Живак, използван като инхибитор срещу разпраш- Изтича на 1 юли 2010 г.
ване на катода при постояннотокови плазмени
дисплеи със съдържание до 30 mg на дисплей

33.

Олово в покритието на високоволтови диоди на
основата на маса от стъкло, легирано с цинков борат

34.

Кадмий и кадмиев оксид в дебелослойни пасти, използвани върху берилиев оксид, запоен с алуминий

35.

Кадмий в променящи цвета си светодиоди въз Изтича на 1 юли 2014 г.
основа на съединения II-VI (< 10 µg Cd за mm 2
светлоизлъчваща площ) за използване в твърдотелни осветителни или дисплейни системи

36.

Кадмий във фоторезистори за аналогови оптрони, Изтича на 31 декември 2013 г.
използвани в професионално аудиооборудване

Приложение № 3
към чл. 2, ал. 2, т. 3
Случаи на специфични приложения, освободени
от ограничението по чл. 2, ал. 1, отнасящи се
за медицински изделия и прибори за контрол
и управление
1. Оборудване, което използва йонизиращи
лъчения или което е предназначено за откриване
на йонизиращи лъчения:
1.1. Олово, кадмий и живак в детектори за
йонизиращо лъчение;
1.2. Оловосъдържащи лагери в рентгеновите
тръби;
1.3. Олово в уредите за усилване на елект ромагнитното излъчване: мик рокана лни и
капилярни плочи;
1.4. Олово в стъклените фрити на рентгеновите тръби и усилвателите на изображение,
както и олово в свързващото вещество на стък-

лените фрити за производство на газови лазери
и електровакуумни лампи, които преобразуват
електромагнитното излъчване в електрони;
1.5. Олово в екраните за защита от йонизиращи лъчения;
1.6. Олово в предметите за изпитване с рентгенови лъчи;
1.7. Кристалите на оловния стеарат за дифракция на рентгенови лъчи;
1.8. Източници с радиоактивни изотопи на
кадмия за преносими спектрометри с рентгенова
флуоресценция.
2. Сензори, детектори и електроди:
2.1. Олово и кадмий в йоноизбирателни електроди, включително стъкло за рН електроди;
2.2. Оловни аноди в електрохимичните кислородни датчици;
2.3. Олово, кадмий и живак в детекторите за
инфрачервени лъчи;
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2.4. Живак в еталонните електроди: живачен
хлорид с ниско съдържание на хлорид, живачен
сулфат и живачен оксид.
3. Други:
3.1. Кадмий в хелиево-кадмиевите лазери;
3.2. Олово и кадмий в лампите на спектрометрите с атомна абсорбция;
3.3. Олово в сплави като свръхпроводник
и топлопроводящ материал в оборудването за
ядрено-магнитен резонанс (ЯМР);
3.4. Олово и кадмий в металните връзки към
свръхпроводящи материали при оборудването за
ядрено-магнитен резонанс и за свръхпроводящите квантови интерферентни датчици (SQUID);
3.5. Олово в противотежести;
3.6. Олово в пиезоелектричните монокристални материали за ултразвукови преобразуватели;
3.7. Олово в припоите за свързване чрез спойки
на ултразвукови преобразуватели;
3.8. Живак в мостове с висока точност за
измерване на загуби и капацитет, както и във
високочестотни комутатори и релета с висока
честота в приборите за контрол и управление, в
количества, които не превишават 20 mg живак
на един комутатор или реле;
3.9. Олово в припоите в преносимите дефибрилатори за спешни случаи;
3.10. Олово в припоите в инфрачервените
модули за проектиране на изображения с високо качество, чувствителни в обхвата 8 – 14 μm;
3.11. Олово в течнокристалните силициеви
(LCoS) екрани;
3.12. Кадмий във филтрите за измерване на
рентгеновите лъчения.

Приложение № 4
към чл. 5, ал. 3
ЕС декларация за съответствие

1. № … (единен идентификационен номер

на ЕЕО):

2. Име и адрес на производителя или на
упълномощения му представител:
3. За настоящата декларация за съответствие
отговорност носи единствено производителят
(или лицето, което инсталира ЕЕО):
4. Обект на декларацията (описание на ЕЕО,
което позволява проследимост на продукта по
цялата верига. При необходимост може да се
добави снимка):
5. Обектът на декларацията по т. 4 е в съответствие с Директива 2011/65/ЕС на Европейския
парламент и на Съвета от 8 юни 2011 г. относно
ограничението на употребата на определени
опасни вещества в електрическото и електронното оборудване:
6. Наименования на използваните хармонизирани стандарти или техническите спецификации,
чрез които се декларира съответствието, когато
е приложимо:
7. Допълнителна информация:
Подпис за или от името на:
(място и дата на издаване):
(име, длъжност) (подпис):
2252
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 56
ОТ 6 МАРТ 2013 Г.

за изменение на нормативни актове на
Министерския съвет
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В Наредбата за безопасната експлоатация и техническия надзор на повдигателни
съоръжения, приета с Постановление № 199
на Министерския съвет от 2010 г. (обн., ДВ,
бр. 73 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 103 от 2012 г.),
се правят следните изменения:
1. В чл. 98 ал. 3 се изменя така:
„(3) Органите за технически надзор извършват експертиза на проектите по ал. 1,
заверяват проектите или отказват да ги заверят и писмено уведомяват за това заявителя
в следния срок:
1. 14 дни – за проектите на обекти, в които
функционират до 2 повдигателни съоръжения;
2. 21 дни – за проектите на обекти, в които функционират от 3 до 5 повдигателни
съоръжения;
3. 28 дни – за проектите на обекти, в
които фу нк ционират над 5 повдигателни
съоръжения.“
2. В чл. 99, ал. 1 думите „и в срока по
чл. 98, ал. 3 и 4“ се заменят с „на чл. 98, ал. 3
и 4 в срок 14 дни“.
§ 2. В Наредбата за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на
съоръжения под налягане, приета с Постановление № 164 на Министерския съвет от
2008 г. (обн., ДВ, бр. 64 от 2008 г.; изм. и доп.,
бр. 5 от 2010 г., бр. 7 и 99 от 2011 г. и бр. 103
от 2012 г.), се правят следните изменения:
1. В чл. 254 ал. 4 се изменя така:
„(4) Органите за технически надзор извършват експертиза на проектите по ал. 1,
заверяват проектите или отказват да ги заверят и писмено уведомяват за това заявителя
в следния срок:
1. 30 дни – за проект на енергиен или отоплителен котел в ТЕЦ;
2. 14 дни – за проектите на обектите, в
които функционират до две съоръжения под
налягане;
3. 21 дни – за проектите на обектите, в
които функционират от 3 до 5 съоръжения
под налягане;
4. 28 дни – за проектите на обектите, в
които функционират повече от 5 съоръжения
под налягане.“
2. В чл. 255, ал. 2 думите „и в срока по
чл. 254, ал. 4 и 5“ се заменят с „на чл. 254,
ал. 4 и 5 в срок 14 дни“.
3. В чл. 256, ал. 1 думите „и в срока по
чл. 254, ал. 4 и 5“ се заменят с „на чл. 254,
ал. 4 и 5 в срок 14 дни“.
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§ 3. В чл. 94, ал. 3 от Наредбата за устройството и безопасната експлоатация на нефтопроводи и нефтопродуктопроводи, приета с
Постановление № 312 на Министерския съвет
от 2004 г. (обн., ДВ, бр. 104 от 2004 г.; изм. и
доп., бр. 78 от 2005 г., бр. 40 и 93 от 2006 г.,
бр. 46 от 2007 г., бр. 79 от 2008 г., бр. 32, 45 и
93 от 2009 г., бр. 5 от 2010 г., бр. 7 от 2011 г.
и бр. 103 от 2012 г.), думите „15 работни“ се
заменят с „14“.
§ 4. В чл. 279, ал. 2 от Наредбата за устройството, експлоатацията и техническия
надзор на ацетиленови уредби, приета с Постановление № 187 на Министерския съвет
от 2001 г. (обн., ДВ, бр. 66 от 2001 г.; изм.
и доп., бр. 115 от 2002 г., бр. 114 от 2003 г.,
бр. 40 и 85 от 2006 г., бр. 64 от 2008 г., бр. 32
от 2009 г. и бр. 103 от 2012 г.), числото „20“
се заменя с „14“.
§ 5. В чл. 186, ал. 2 от Наредбата за уст ройс т во т о, безопасната експ лоата ц и я и
техническия надзор на газовите съоръжения
и инсталации за втечнени въглеводородни
газове, приета с Постановление № 243 на Министерския съвет от 2004 г. (обн., ДВ, бр. 82 от
2004 г.; изм. и доп., бр. 104 от 2004 г., бр. 32,
40 и 85 от 2006 г., бр. 64 от 2008 г., бр. 32 от
2009 г., бр. 99 от 2011 г. и бр. 103 от 2012 г.),
числото „20“ се заменя с „14“.
§ 6. В Наредбата за устройството и безопасната експлоатация на преносните и разпределителните газопроводи и на съоръженията,
инсталациите и уредите за природен газ,
приета с Постановление № 171 на Министерския съвет от 2004 г. (обн., ДВ, бр. 67 от
2004 г.; изм. и доп., бр. 78 от 2005 г., бр. 32,
40 и 93 от 2006 г., бр. 46 от 2007 г., бр. 79 от
2008 г., бр. 32 от 2009 г., бр. 5 от 2010 г., бр. 7
и 99 от 2011 г. и бр. 103 от 2012 г.), се правят
следните изменения:
1. В чл. 350 ал. 4 се изменя така:
„(4) Органите за технически надзор извършват експертиза на проектите по ал. 1,
заверяват проектите или отказват да ги заверят и писмено уведомяват за това заявителя
в следния срок:
1. 14 дни – за проектите на обектите, в
които функционират до 2 газови съоръжения,
инсталации или уреди за природен газ, за
проекта на всеки промишлен газопровод, за
проекта на всеки участък на разпределителен
газопровод с дължина до 5 км и за проекта
на всеки участък на преносен газопровод с
дължина до 10 км;
2. 21 дни – за проектите на компресорните
станции и на обектите, в които функционират
от 3 до 6 газови съоръжения, инсталации или
уреди за природен газ;
3. 28 дни – за проектите на обектите, в които
функционират повече от 6 газови съоръжения,
инсталации и уреди за природен газ.“
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2. В чл. 351,
чл. 350, ал. 4 и
ал. 4 и 5 в срок
3. В чл. 352,
чл. 350, ал. 4 и
ал. 4 и 5 в срок

ал. 2 думите „и в срока по
5“ се заменят с „на чл. 350,
14 дни“.
ал. 2 думите „и в срока по
5“ се заменят с „на чл. 350,
14 дни“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 57
ОТ 6 МАРТ 2013 Г.

за изменение и допълнение на Правилника
за прилагане на Закона за насърчаване на
инвестициите, приет с Постановление № 221
на Министерския съвет от 2007 г. (обн., ДВ,
бр. 76 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 20 и 93 от
2009 г. и бр. 62 от 2010 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 1, ал. 1 думите „в страната“ се
заменят с „в дълготрайни материални и нематериални активи и разкриването на нови
работни места в резултат на тези инвестиции“.
§ 2. В чл. 2 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „регионална помощ“ се
заменят с „регионална инвестиционна помощ
и регионална помощ за заетост“.
2. В ал. 2, т. 2:
а) букви „а“ – „д“ се изменят така:
„а) издаване на програмни продукти (код
J 58.2); дейности в областта на информационните технологии (код J 62); информационни
услуги (код J 63);
б) счетоводни и одиторски дейности; данъчни консултации (код М 69.2);
в) професионални дейности в централни
офиси (код 70.1); архитектурни и инженерни
дейности; технически изпитвания и анализи
(код М 71); научноизследователска и развойна
дейност (код М 72);
г) образование (код P 85);
д) хуманно здравеопазване и медико-социални грижи с настаняване (кодове Q 86 и 87);“
б) създават се букви „е“ и „ж“:
„е) складиране на товари и спомагателни
дейности в транспорта (код Н 52);
ж) административни и спомагателни офис
дейности, дейности на телефонни центрове
за услуги и спомагателно обслужване на стопанската дейност, некласифицирано другаде
(кодове N 82.1, 82.2 и 82.99).“
§ 3. В чл. 3 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 т. 1 и 2 се изменят така:

БРОЙ 24

ДЪРЖАВЕН

„1. за икономическите дейности от индустриалния сектор по чл. 2, ал. 2, т. 1 – преработваща промишленост (код C 10-33.2):
а) за клас А – 10 млн. лв.;
б) за клас Б – 5 млн. лв.;
2. за икономическите дейности от сектора на
услугите по чл. 2, ал. 2, т. 2, букви „е“ и „ж“:
а) за клас А – 3 млн. лв.;
б) за клас Б – 1,5 млн. лв.“
2. В ал. 2 т. 1 и 2 се изменят така:
„1. за клас А – 4 млн. лв.;
2. за клас Б – 2 млн. лв.“
3. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Минималният размер на инвестиции
те в един обект във високотехнологичните
дейности от индустриалния сектор на икономиката съгласно ал. 5, във връзка с чл. 12,
ал. 2, т. 5, буква „б“ от ЗНИ е:
1. за клас А – 4 млн. лв.;
2. за клас Б – 2 млн. лв.“
4. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Минималният размер на инвестициите
в един обект във високотехнологичните дейности от сектора на услугите по чл. 2, ал. 2,
т. 2, букви „а“ – „д“, в случаите по чл. 12,
ал. 2, т. 5, буква „в“ от ЗНИ е:
1. за клас А – 2 млн. лв.;
2. за клас Б – 1 млн. лв.“
5. В ал. 6 думите „чл. 2, ал. 2, т. 2, букви
„а“ – „г“ се заменят с „чл. 2, ал. 2, т. 2, букви
„а“ – „д“.
6. Създава се ал. 9:
„(9) Размерът на инвестициите за издаване на сертификат клас В по чл. 22з ЗНИ не
трябва да надвишава минималните размери
за клас Б по ал. 2.“
§ 4. Създава се чл. 3а:
„Ч л. 3а. (1) Когато с инвест иционни я
проект се планира създаване и поддържане
на заетост по смисъла на чл. 12, ал. 2, т. 7
ЗНИ на пълно работно време при условията
и по реда на Кодекса на труда, размерът на
инвестициите по чл. 3, ал. 1 се намалява
на основание чл. 12, ал. 2, т. 5, буква „г“ от
ЗНИ в зависимост от броя на планираните
за създаване и поддържане нови работни
места и става:
1. за икономическите дейности от индустриалния сектор по чл. 2, ал. 2, т. 1:
а) за клас А – 4 млн. лв. при създадени
150 нови работни места;
б) за клас Б – 2 млн. лв. при създадени
100 нови работни места;
2. за икономическите дейности от сектора
на услугите по чл. 2, ал. 2, т. 2:
а) за клас А – 1 млн. лв. при създадени
150 нови работни места;
б) за клас Б – 0,5 млн. лв. при създадени
100 нови работни места.
(2) Когато инвестиционният проект се
осъществява изцяло в административните граници на общини, които за предходната година
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преди текущата имат равнище на безработица,
равно или по-високо от средното за страната,
съгласно чл. 12, ал. 2, т. 5, буква „а“ и по § 1,
т. 10, буква „а“ от допълнителните разпоредби
на ЗНИ създадената и поддържана заетост
по чл. 12, ал. 2, т. 7 ЗНИ е не по-малко от:
1. 25 нови работни места – за клас А;
2. 10 нови работни места – за клас Б.
(3) Когато инвестиционният проект се осъществява във високотехнологичните дейности
от индустриалния сектор на икономиката по
чл. 3, ал. 5 във връзка с чл. 12, ал. 2, т. 5,
буква „б“ от ЗНИ, създадената и поддържана
заетост по чл. 12, ал. 2, т. 7 ЗНИ е не помалко от:
1. 25 нови работни места – за клас А;
2. 10 нови работни места – за клас Б.
(4) Когато инвестиционният проект се
осъществява във високотехнологичните дейности от сектора на услугите по чл. 3, ал. 6
във връзка с чл. 12, ал. 2, т. 5, буква „в“ от
ЗНИ, създадената и поддържана заетост по
чл. 12, ал. 2, т. 7 ЗНИ е не по-малко от:
1. 50 нови работни места – за клас А;
2. 25 нови работни места – за клас Б.
(5) Когато инвестиционният проект попада
едновременно в случаите по ал. 2 и 4, инвеститорът има право да избере по-благоприятния
за него вариант.“
§ 5. В чл. 4 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „по чл. 14, ал. 2 и чл. 22е
ЗНИ“ се заменят с „чл. 14, ал. 2 и 3 ЗНИ“.
2. В ал. 2:
а) в т. 2 буква „д“ се изменя така:
„д) персонал: планиран брой на новосъздадените работни места в резултат на
реализацията на инвестиционния проект;
изисквания към професионалната квалификация, предвидени разходи за обучение, ако
са планирани такива;“
б) в т. 3:
аа) създава се нова буква „е“:
„е) в случаите по чл. 22д ЗНИ: предвиден
брой на персонала, който ще се наеме по
трудово правоотношение на пълно работно
време при условията и по реда на Кодекса
на труда, общо и по длъжности, и прогнозни
разходи на инвеститора за трудови възнаграждения – планиран размер на средната
годишна работна заплата на наето лице в
съответната икономическа дейност, в която
се осъществява инвестицията, и по основни
групи професии; прогнозни разходи на инвеститора за задължителни осигурителни вноски
за държавното обществено осигуряване, за
допълнителното задължително пенсионно
осигуряване и за задължителното здравно
осигуряване, за новоназначени работници и
служители, за период две години и прогнозен
размер на исканата финансова помощ;“
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бб) досегашните букви „е“, „ж“ и „з“ стават
съответно букви „ж“, „з“ и „и“;
в) в т. 4 думата „кратка“ се заличава и
думите „т. 3, букви „в“, „г“ и „д“ се заменят с
„т. 3, букви „в“, „г“, „д“ и „е“.
§ 6. В чл. 5 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) точка 2 се отменя;
б) точка 5 се изменя така:
„5. документи, удостоверяващи финансовото
състояние на лицето: годишен финансов отчет
и годишен доклад за дейността (когато е приложимо съгласно Закона за счетоводството)
за последната приключила календарна година
или съответно междинен финансов отчет/доклад, когато лицето е осъществявало дейност
по-малко от една година; изискването е приложимо в случаите, когато тази информация не е
налична в Търговския регистър към Агенцията
по вписванията;“
в) в т. 8 накрая се поставя точка и запетая и
се добавя „документ, получен по служебен път
от Изпълнителна агенция „Главна инспекция
по труда“ за липса/наличие на неизплатени
трудови възнаграждения към работници и служители, установени с влязло в сила наказателно
постановление“;
г) създава се нова т. 14:
„14. декларация по образец, че разкритите
от лицето работни места и отчетените разходи
за задължителни социални и здравни осигуровки няма да бъдат обект на финансиране
по друг проект, програма или каквато и да е
финансова схема, финансирана със средства от
националния бюджет, бюджета на Европейския
съюз или друга донорска програма;“
д) създава се т. 15:
„15. декларация по образец, че лицето няма
да наема на разкрито работно място лица,
освободени от него или от свързани с него
предприятия по смисъла на Закона за малките
и средните предприятия, в период не по-малък
от 12 месеца от подаване на заявлението по
чл. 18, ал. 1 ЗНИ;“
е) досегашната т. 14 става т. 16 и се изменя
така:
„16. документ, удостоверяващ правата на
инвеститора по отношение на застроен или незастроен терен, на който ще бъде осъществена
инвестицията; в случай че за изпълнението на
инвестиционния проект е заявено ползване на
мерките по чл. 22а, ал. 1 или по чл. 22е ЗНИ
във връзка с чл. 22а, ал. 9 – 12 ЗНИ, се изисква:
а) документ, удостоверяващ предварителното съгласие на компетентния орган за имотите – частна държавна собственост, и/или
решение на общинския съвет за предварително съгласие за имотите – частна общинска
собственост, и
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б) становището на компетентния орган
относно възможностите за прилагане на мерките във връзка със Закона за собствеността
и ползуването на земеделските земи, Закона
за горите и Закона за защитените територии;“
ж) създава се т. 17:
„17. списък/брой на лицата, които се предвижда да извършват дейност по изпълнение и/
или поддържане на инвестицията и ще кандидатстват за получаване на разрешение за постоянно пребиваване по реда чл. 25, ал. 1, т. 13
във връзка с чл. 25в от Закона за чужденците
в Република България (ако е приложимо).“
2. В ал. 2 думите „ал. 1, т. 10“ се заменят
с „ал. 1, т. 9“.
§ 7. В чл. 6, ал. 1 т. 9 се изменя така:
„9. документ, удостоверяващ правата на
инвеститора по отношение на застроен или незастроен терен, на който ще бъде осъществена
инвестицията; в случай че за изпълнението на
инвестиционния проект се заявява ползване на
мерките за насърчаване на инвестициите по
чл. 22а, ал. 1 или по чл. 22е ЗНИ във връзка
с чл. 22а, ал. 9 – 12 ЗНИ, се изисква:
а) документ, удостоверяващ предварителното съгласие на компетентния орган за имотите – частна държавна собственост, и/или
решение на общинския съвет за предварително
съгласие за имотите – частна общинска собственост, и
б) становището на компетентния орган
относно възможностите за прилагане на мерките във връзка със Закона за собствеността
и ползуването на земеделските земи, Закона
за горите и Закона за защитените територии.“
§ 8. В чл. 10 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В т. 4, буква „д“ думите „по чл. 22а и/
или 22б ЗНИ“ се заменят с „по чл. 22а, 22б,
22в и/или 22д ЗНИ“.
2. В т. 8, буква „г“ думите „по чл. 22в ЗНИ“
се заменят с „по чл. 22в и/или 22д ЗНИ“.
3. Създават се т. 12 и 13:
„12. когато с инвестиционния проект се
планира създаване и поддържане на заетост
по чл. 3а, за всяко заявено за разкриване и
поддържане работно място при условията и по
реда на Кодекса на труда се представят:
а) информация за длъжността, идентична
на посочените в Националната класификация
на професиите и длъжностите в Република
България (НКПД);
б) проект на длъжностна характеристика, в
който се съдържа информация за изпълняваните
дейности за длъжността;
в) прогнозен размер на основното месечно
трудово възнаграждение на наетото лице;
г) прогнозен размер на разходите на инвеститора за задължителни осигурителни вноски за
държавното обществено осигуряване, за допълнителното задължително пенсионно осигуряване
и за задължителното здравно осигуряване;
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13. в случаите по т. 12 към инвестиционния
проект се представят:
а) график за планираното разкриване на
работните места по месеци (години) за срока
на изпълнение на инвестиционния проект и за
периода на поддържане на заетостта;
б) в табличен вид общо и за всяка година за
периода на реализация на инвестиционния проект се представят разходите за възнаграждения
на работниците и служителите, заели новите
работни места, като се съпоставят в табличен
вид с размера на средствата по източниците
за финансиране, представени по т. 6, за целия
период на осъществяване на инвестицията и
по години.“
§ 9. В чл. 12, т. 2 думите „22а или чл. 22е,
ал. 2“ се заменят с „22а, 22б, 22в, 22д или
чл. 22е, ал. 2“.
§ 10. В чл. 14 се правят следните изменения:
1. В ал. 1, т. 2 думите „30-дневен срок“ се
заменят със „срок 30 работни дни“.
2. В ал. 3 думите „чл. 22д ЗНИ“ се заменят
с „чл. 20а ЗНИ“.
§ 11. В чл. 16 се правят следните изменения:
1. В ал. 2, т. 5 думите „по чл. 21, 22а или
чл. 22е, ал. 2 ЗНИ“ се заменят с „по чл. 15,
ал. 1 и 2 ЗНИ“.
2. В ал. 3 думите „чл. 20д ЗНИ“ се заменят
с „чл. 20а ЗНИ“.
§ 12. В чл. 17 се създава ал. 6:
„(6) На основание чл. 22и, т. 8 ЗНИ за целите
на годишния доклад и във връзка с чл. 22и,
т. 7 ЗНИ кметът на общината поддържа в
електронна база данни следната информация:
1. актуален списък със свободните терени
и други недвижими имоти, които общината
е решила да предостави за осъществяване на
инвестиции;
2. формуляри и образци за кандидатстване
за получаване на сертификат за инвестиция
клас В и ползване на насърчителните мерки
съгласно наредбата по чл. 22з, ал. 1;
3. информация за издадените сертификати
за инвестиция клас В от общината, съдържаща
най-малко следните данни:
а) номер и дата на заявлението за издаване
на сертификат;
б) номер, дата на издаване и срок на валидност на сертификата;
в) информацията по чл. 9, ал. 1, т. 1, букви
„а“ и „б“;
г) размер и клас на инвестицията;
д) икономически дейности, в които се осъществява инвестицията, и основни продукти;
е) местонахождение на инвестицията;
ж) прилаганите мерки за насърчаване на
инвестицията при спазване на изискванията за
наблюдение и прозрачност на информацията в
областта на държавните помощи.“
§ 13. В чл. 18 се създава изречение второ:
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„Електронната база данни по чл. 17, ал. 6
се поддържа от длъжностни лица, определени
от кмета на общината.“
§ 14. В чл. 19 се създава ал. 8:
„(8) При промяна на обстоятелствата, вписани в електронната база данни по чл. 17, ал. 6,
инвеститорите са длъжни да подадат заявление
до кмета на общината в 14-дневен срок от
настъпване на промяната, в което се описва
настъпилата промяна, и се прилагат съответните документи, удостоверяващи промяната.“
§ 15. В чл. 19а след думите „валидност на
сертификата“ се добавя „и в периода на поддържане на инвестицията и заетостта съгласно
чл. 12, ал. 2, т. 7 и 8 ЗНИ“.
§ 16. В чл. 28, ал. 3 думите „по чл. 16, т. 4
ЗНИ“ се заменят с „по чл. 16, т. 4 и 5 ЗНИ“.
§ 17. В чл. 30, ал. 1 т. 2 се изменя така:
„2. процедурата по чл. 22а, ал. 2, чл. 22з,
ал. 3, т. 3 и чл. 22и, т. 5 ЗНИ се прилага от
независими оценители с най-малко 3 години
професионален опит за оценка на недвижими
имоти.“
§ 18. В чл. 31, ал. 2 т. 17 се изменя така:
„17. основания за предсрочно прекратяване
или разваляне на договора, включително при
условията на чл. 22а, ал. 3 и 13 ЗНИ или при
установяване на забава по смисъла на чл. 16,
ал. 1, т. 5 ЗНИ, освен ако дължимите плащания
не бъдат изплатени в подходящ за страните
срок, както и правата на изправната страна;“.
§ 19. Създава се чл. 33а:
„Чл. 33а. (1) В наредбата по чл. 22з, ал. 1
ЗНИ за насърчаване на инвестициите с общинско значение и издаване на сертификати
клас В по чл. 22з ЗНИ се включват разпоредби
за прилагането на насърчителната мярка по
чл. 22з, ал. 3, т. 3 за придобиване на право на
собственост или ограничени вещни права върху
имоти – частна общинска собственост, по реда
на чл. 22а, ал. 1, т. 2 и 4 ЗНИ, при спазване
условията на чл. 22а, ал. 2 – 8 и 13 ЗНИ.
(2) Мярката по чл. 22з, ал. 3, т. 3 ЗНИ
може да се прилага само когато не е заявена
от инвеститор по реда на чл. 18 при издаване
на сертификат за инвестиция клас А, клас Б
или за приоритетен инвестиционен проект за
същия имот – частна общинска собственост.
(3) Правата върху имотите по чл. 22з, ал. 3,
т. 3 могат да се прехвърлят или учредяват само
ако размерът на планираната инвестиция по
чл. 22з като разходи за придобиване на дълготрайни материални активи е над 5 пъти поголям от пазарната оценка на имота по чл. 30,
ал. 1, т. 2. Неизпълнението на това изискване
се включва в съответния договор с инвеститора
като основание за развалянето му.
(4) В наредбата по чл. 22з, ал. 1 ЗНИ се
въвеждат условия за прилагане на мярката
по чл. 22з, ал. 3, т. 3 ЗНИ в съответствие с
условията по тази глава.
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(5) Мярката по чл. 22з, ал. 3, т. 3 ЗНИ се
прилага при спазване на нормативната уредба
в областта на държавните помощи.“
§ 20. В чл. 34, т. 3 думите „чл. 16, т. 4 ЗНИ“
се заменят с „чл. 16, т. 4 и 5 ЗНИ“.
§ 21. В чл. 36, ал. 1 т. 3 се изменя така:
„3. обществените поръчки се възлагат по
реда на Закона за обществените поръчки.“
§ 22. В чл. 37 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „Министърът на икономиката, енергетиката и туризма“ се заменят
с „Когато не са налице условията по чл. 36,
министърът на икономиката, енергетиката и
туризма“.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) В случаите, когато със стойността на
финансовото подпомагане за всяко предприятие не се надхвърля левовата равностойност
на 200 000 евро, съответно 100 000 евро, за
предприятие, което осъществява дейност в
отрасъл „шосеен транспорт“, за всеки тригодишен период и подпомагането изпълнява всички
условия на регламента по ал. 1, министърът
на икономиката, енергетиката и туризма внася
предложението по чл. 34 в Министерския съвет.“
§ 23. В чл. 40 ал. 1 се изменя така:
„(1) Средства за финансово подпомагане за
изграждане на техническа инфраструктура по
чл. 22б ЗНИ се предвиждат съгласно чл. 15,
ал. 5 ЗНИ въз основа на одобрените от Министерския съвет договори по чл. 41.“
§ 24. В чл. 41 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1, т. 2 думите „и Наредбата за
възлагане на малки обществени поръчки“ се
заличават.
2. В ал. 3, т. 14 след думите „предсрочно
прекратяване“ се добавя „или разваляне“.
3. В ал. 5 думите „и Наредбата за възлагане
на малки обществени поръчки“ се заличават.
4. В ал. 6, т. 9 след думите „предсрочно
прекратяване“ се добавя „или разваляне“.
§ 25. В чл. 42, ал. 1 се правят следните
изменения:
1. В ал. 1:
а) в т. 3 думата „кратка“ се заличава;
б) в т. 4 думите „чл. 16, т. 4 ЗНИ“ се заменят
с „чл. 16, т. 4 и 5 ЗНИ“.
2. В ал. 2 т. 2 се отменя.
§ 26. В чл. 49 ал. 1 се изменя така:
„(1) Средства за финансово подпомагане за
обучение по чл. 22в ЗНИ се предвиждат съгласно
чл. 15, ал. 5 ЗНИ въз основа на одобрените от
Министерския съвет договори по чл. 50.“
§ 27. В чл. 50 се правят следните допълнения:
1. В ал. 3, т. 20 след думите „предсрочно
прекратяване“ се добавя „или разваляне“.
2. В ал. 6, т. 18 след думите „предсрочно
прекратяване“ се добавя „или разваляне“.
§ 28. В чл. 52а ал. 1 и 2 се изменят така:
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„(1) Схемата за регионална помощ за инвестиции и заетост, която изпълнява всички
условия на глава I и на глава II, чл. 13 от
Регламент № 800/2008, е съвместима с общия
пазар по смисъла на чл. 107, параграф 3 от
Договора за функциониране на Европейския
съюз и се освобождава от задължението за
уведомяване по чл. 108, параграф 3 от договора.
(2) Индивидуална еднократна помощ, която
се използва само като допълнение към помощ,
предоставена въз основа на схемата по ал. 1, и
която не надхвърля 50 на сто от общия размер
на помощите за инвестицията и изпълнява
условията по Регламент № 800/2008, е съвместима с общия пазар по смисъла на чл. 107,
параграф 3 от Договора за функциониране на
Европейския съюз и се освобождава от задължението за уведомяване по чл. 108, параграф
3 от договора.“
§ 29. В чл. 53 се правят следните изменения:
1. В ал. 1, т. 1 думите „се увеличава с 20
процентни пункта за помощите за инвестиции,
предоставени на малки предприятия, и с 10
процентни“ се заменят с „може да се увеличава
с до 20 процентни пункта за помощите за инвестиции, предоставени на малки предприятия,
и с до 10 процентни“.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Общият размер на брутния еквивалент
на регионалната помощ от всички източници,
получена по реда на този раздел, не може да
превишава определения индивидуален праг
съгласно глава I, чл. 6, т. 2 от Регламент
№ 800/2008 от 75 на сто от максималния
размер на помощ, която една инвестиция с
приемливи разходи от 100 млн. евро може да
получи, като се прилага стандартният праг на
помощ, който е в сила за големите предприятия
в одобрената карта за регионална помощ на
датата на предоставяне на помощта, по ал. 1.“
§ 30. В чл. 57 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея:
а) в т. 1 накрая се добавя „по смисъла на
чл. 2, т. 14 от Регламент 800/2008“;
б) в т. 2 след думите „нетно увеличение“
се добавя „на средносписъчната численост на
персонала по смисъла на § 1, т. 16 от допълнителните разпоредби на правилника и чл. 2,
т. 13 от Регламент 800/2008“.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Разходите за трудови възнаграждения
съгласно чл. 2, т. 15 от Регламент № 800/2008 са
общата сума, действително платима от получателя на помощта по отношение на съответните
работни места, включваща:
1. брутното възнаграждение преди облагане
с данъци, и
2. задължителните вноски за социално и
здравно осигуряване.“
§ 31. Създава се глава седма „а“:
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ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ ЗА ЧАСТИЧНО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА НАПРАВЕНИТЕ
ОТ ИНВЕСТИТОРА ЗА НЕГОВА СМЕТКА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ И
ЗДРАВНИ ВНОСКИ
Раздел І
Изисквания към проекта
Чл. 61а. Инвестиционният проект, кандидатстващ за получаване на финансова подкрепа
за създадена заетост, трябва да отговаря на
изискванията на чл. 22д ЗНИ и на чл. 10:
1. инвестицията да е с издаден сертификат
за клас А, клас Б или за приоритетен проект;
2. създадената с осъществяването на инвестиционния проект заетост, определена като
средносписъчна численост на персонала по
смисъла на § 1, т. 16 от допълнителните разпоредби, да отговаря на условията по чл. 12,
ал. 2, т. 5 и т. 7, букви „а“ и „б“ ЗНИ;
3. да е представена необходимата информация по чл. 10, т. 12 и 13;
4. създадените с инвестиционния проект
нови работни места при условията и по реда
на Кодекса на труда на пълно работно време
трябва да бъдат разкрити преди изтичане срока
на действие на издадения сертификат, но не
по-късно от 3 години от датата на започване
на работа по инвестиционния проект;
5. годишното трудово възнаграждение на
наетите лица по трудово правоотношение в
предприятието на инвеститора е по-високо от
средното в страната за съответната икономическа дейност, в която се осъществява инвестиционният проект, по данни на Националния
статистически институт за срока на поддържане
на заетостта по чл. 12, ал. 2, т. 7, буква „в“;
6. инвестицията и създадената заетост да
се поддържат за минимален период 5 години
за големи предприятия и 3 години за малки
и средни предприятия считано от датата на
завършването є, съответно от датата на разкриването на всяко работно място.
Раздел ІI
Предложение за отпускане на средствата
Чл. 61б. Министърът на икономиката, енергетиката и туризма внася в Министерския съвет
предложение за насърчаване на инвестиционен
проект с мярката по чл. 22д ЗНИ, когато са
изпълнени изискванията на Регламент (ЕО)
№ 800/2008 г. и при наличие на следните условия:
1. постъпило искане в Министерството на
икономиката, енергетиката и туризма от инвеститор с издаден сертификат за инвестиция
от клас А, клас Б или за приоритетен инвестиционен проект;
2. представени документи по чл. 16, т. 4 и
5 ЗНИ, съответните документи по чл. 5, ал. 1
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за създадено юридическо лице по чл. 17 ЗНИ,
в случай че е регистрирано, и декларация по
образец, утвърден от изпълнителния директор
на агенцията, за получена държавна помощ през
последните 3 години, включително текущата,
от инвеститора или лицата по чл. 17 ЗНИ;
3. одобрен за насърчаване инвестиционен
проект след проведена конкурсна процедура по
реда на чл. 61в, когато е приложима;
4. извършена проверка на условията по
глава седма;
5. доказан е стимулиращият ефект на мярката по смисъла на чл. 8, параграфи 2 и 3 от
Регламент № 800/2008.
Раздел ІII
Конкурсна процедура
Чл. 61в. (1) Конкурсната процедура за
оценка и избор на инвестиционните проекти
за насърчаване с мярката по чл. 22д ЗНИ
се провежда въз основа на документите по
чл. 61б, т. 1 и 2.
(2) Оценката по ал. 1 се извършва при условията и по реда на чл. 35.
(3) Оценката се извършва въз основа на
следните критерии:
1. размер на инвестициите по инвестиционния
проект, осъществявани за 3-годишен период,
и/или размер на прогнозните разходи за трудови възнаграждения за период две години на
лицата, назначени на работните места, пряко
създадени с изпълнението на инвестиционния
проект (взема се предвид по-високият размер);
2. размер на заявените държавни средства
за прилагане на мярката;
3. осъществяване на инвестиции във високотехнологични производства и услуги по
чл. 3, ал. 5 и 6;
4. осъществяване на инвестиции в общини
по чл. 3, ал. 2.
(4) Министърът на икономиката, енергетиката и туризма внася предложение в Министерския съвет по реда на чл. 61б при спазване
реда на класирането, като общият размер на
исканията трябва да е в рамките на предвидените средства по чл. 35, ал. 3.
Раздел ІV
Определяне размера на средствата за финансово подпомагане
Чл. 61г. (1) Средствата за финансово подпомагане се отпускат до размера на реално
платените от инвеститора за негова сметка в
качеството му на работодател задължителни
осигурителни вноски във фондовете на държавното обществено осигуряване, допълнителното задължително пенсионно осигуряване
и задължителното здравно осигуряване за
работниците и служителите, заели новите
работни места съгласно договора по чл. 61е, за
период не повече от 24 месеца от разкриването
на съответното работно място. Разкриване
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на работно място означава датата, на която
на работното място е назначен работник или
служител по трудов договор за първи път.
(2) За прилагането на мярката по ал. 1
новоразкритите работни места трябва да са
заети от български граждани, граждани на
държавите – членки на Европейския съюз, на
страните по Споразумението за Европейското
икономическо пространство, на Конфедерация Швейцария или лица по чл. 18, ал. 3 от
Закона за насърчаване на заетостта.
(3) Отпускането на средствата по ал. 1 се
извършва след назначаването по трудови правоотношения на не по-малко от 30 на сто от
съответния брой заети, необходим за издаване
на съответния сертификат за клас инвестиция
по чл. 3а, или след изпълнение на не по-малко
от 50 на сто от определения минимален размер
на инвестицията за издаване на съответния
сертификат за клас инвестиция по чл. 3 и в
срок до третата година от започването на работата/дейността по инвестиционния проект.
(4) Средствата по ал. 1 се отпускат веднъж
годишно, като датата на отпускане е след
31 март – срока за изготвяне на годишните
финансови отчети (ГФО) по чл. 37, ал. 1 от
Закона за счетоводството (ЗСч), и след публикуването на ГФО в търговския регистър в
съответствие със сроковете по чл. 40 ЗСч, за
възстановяване на реално направените през
предходната година вноски по ал. 1 при спазване разпоредбите на чл. 22д, ал. 1, т. 3 – 5
и ал. 2 ЗНИ.
(5) Средствата по ал. 1 не се отпускат, ако
лицето, осъществяващо инвестиционния проект, има неизпълнение на сключени договори
по програми, мерки и обучения по Закона
за насърчаване на заетостта или за същите
приемливи разходи са получени средства от
други публични източници на финансиране.
(6) За отпускането на средствата по ал. 1
инвеститорът удостоверява извършените за
съответната календарна година приемливи
разходи за възнаграждения и задължителни
осигурителни вноски за създадените работни
места по проекта в срок до 31 март на следващата година и по ред, определен с договора
по чл. 61е.
Чл. 61д. Необходимите средства за финансово подпомагане по чл. 61г за прилагане на
мярката по чл. 22д ЗНИ се предвиждат съгласно чл. 15, ал. 5 ЗНИ въз основа на одобрени
от Министерския съвет договори по чл. 61е.
Чл. 61е. (1) Министерският съвет с решение
одобрява проектите на договори и упълномощава министъра на икономиката, енергетиката
и туризма да сключи договор с инвеститора
и/или с лицата по чл. 17, ал. 1 ЗНИ.
(2) С договора по ал. 1 инвеститорът работодател се задължава да изпълни инвестиционния проект и да поддържа инвестицията и
създадената с нейното осъществяване заетост
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за минимален период 5 години за големи
предприятия и 3 години за малки и средни
предприятия от датата на завършването є,
съответно от датата на разкриването на всяко
работно място, а държавата да предостави
средства за възстановяване на приемливите
разходи по проекта при условията на тази
глава и на глава седма.
(3) Договорът по ал. 1 задължително съдържа всички изисквания на ЗНИ по отношение
на инвестиционния проект и създадената с
неговото осъществяване заетост, както и условията и изискванията за предоставяне на
финансови средства по схемата за регионална
помощ:
1. предмет на договора;
2. страни по договора;
3. наименование на инвестиционния проект;
4. основни права и задължения;
5. вид и размер на инвестицията;
6. срок за изпълнение на инвестиционния
проект и срок за поддържане на инвестицията;
7. брой на новите работни места, разкрити
с осъществяването на инвестицията, по длъжности и професии с индикативен график за
разкриването на всяко работно място;
8. индикативен размер на разходите за
период 24 месеца от разкриването на съответното работно място, включително: размера
на брутното възнаграждение преди облагане
с данъци и на задължителните осигурителни
вноски за държавното обществено осигуряване, за допълнителното задължително пенсионно осигуряване за сметка на работодателя
и за задължителното здравно осигуряване за
сметка на работодателя;
9. размера и периода, за които ще се предоставя финансова помощ;
10. задължение за връщане на предоставените средства или на част от тях, ако
създадената заетост не е поддържана за минимално определения срок и при условията на
назначаването, както и периода и условията
за връщане на финансовата помощ; помощта
подлежи на връщане, когато заетостта не е
създадена и поддържана в размера за издаване на сертификат съгласно заявлението по
чл. 18 ЗНИ и инвестицията не е изпълнена
в изискуемите в Регламент 800/2008 срокове;
11. начин на отчитане изпълнението на
проекта по отношение на заетостта;
12. вид и размер на обезпечението за изпълнение на задълженията по договора;
13. вид и размер на отговорността за неизпълнение на задълженията по договора;
14. контрол по изпълнението на задълженията на страните;
15. начини за уреждане на споровете между
страните;
16. основания за предсрочно прекратяване
на договора и правата на изправната страна;

БРОЙ 24

ДЪРЖАВЕН

17. други елементи, по които е постигнато
съгласие между страните.
(4) Инвестиционният проект е неразделна
част от договора по ал. 1.
(5) Образци на договори по ал. 1 се оповестяват на интернет страницата на Министерството
на икономиката, енергетиката и туризма въз
основа на одобрени от Министерския съвет
договори за отпускане на средства.“
§ 32. В чл. 62, ал. 3, т. 1 думите „до 50 на
сто“ се заличават.
§ 33. В чл. 63, ал. 4 думите „70 млн. лв.“
се заменят с „50 млн. лв.“.
§ 34. В чл. 64 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в основния текст думите „минималният
среден годишен брой заети лица“ се заменят
с „минималният годишен брой заети лица,
изчислен като средносписъчна численост на
персонала“;
б) точка 2 се изменя така:
„2. сто заети за инвестиции в общините
с висока безработица и високотехнологични
производства по чл. 63, ал. 2;“
в) създава се нова т. 3:
„3. седемдесет заети за инвестиции за
изграждане на индустриални зони по чл. 63,
ал. 4;“
г) досегашната т. 3 става т. 4.
2. В ал. 2 изречение второ се заличава.
3. В ал. 3 изречение второ се заличава.
4. Алинеи 5 и 6 се отменят.
§ 35. В чл. 65 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се нова ал. 6:
„(6) Обединенията по ал. 2, които включват
еднолични дружества с държавно или общинско участие в капитала по ал. 4 и кандидатстват
за изграждане и развитие на индустриална
зона в индустриален парк по чл. 22е, ал. 1, т. 3
ЗНИ, могат да представят към заявлението
за кандидатстване документите по ал. 5 или
друг документ, удостоверяващ ангажимента
на страните за съвместно изпълнение на
инвестиционния проект (меморандум или
споразумение). В тези случаи:
1. меморандумът или споразумението по
чл. 67 се сключва с лицата, които отговарят
солидарно за изпълнението на задълженията
си по осъществяване на инвестицията;
2. в сертификата за приоритетен инвестиционен проект по чл. 68, ал. 1 се вписват
наименованията на лицата.“
2. Досегашната ал. 6 става ал. 7 и в нея
след думите „по ал. 5“ се добавя „или в документа по ал. 6“.
3. Досегашната ал. 7 става ал. 8.
§ 36. В чл. 66 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 т. 5 се изменя така:
„5. финансово подпомагане за:
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а) обучение за придобиване на професионална квалификация, вк лючително на
стажанти от висшите училища в страната,
заели новите работни места, свързани с инвестициите по реда на чл. 22в ЗНИ и глава
шеста от правилника;
б) частично възстановяване на направените
от инвеститора за негова сметка в качеството
му на работодател задължителни осигурителни
вноски за държавното обществено осигуряване, за допълнителното задължително пенсионно осигуряване и за задължителното здравно
осигуряване за новоназначени работници и
служители по реда на чл. 22д ЗНИ и глава
седма „а“ от правилника;“.
2. В ал. 4 думите „републиканския бюджет“
се заменят с „държавния бюджет“.
3. В ал. 7 думите „Закона за данък върху
добавената стойност и Закона за насърчаване
на заетостта“ се заменят със „Закона за данък
върху добавената стойност, Закона за насърчаване на заетостта и Закона за собствеността
и ползуването на земеделските земи“.
§ 37. В чл. 67, ал. 2, т. 16 след думите
„предсрочно прекратяване“ се добавя „или
разваляне“.
§ 38. В чл. 68, ал. 1 думите „Въз основа
на одобрения с решение на Министерския
съвет меморандум“ се заменят с „Въз основа на решението на Министерския съвет за
одобряване на меморандум“.
§ 39. Член 69 се изменя така:
„Чл. 69. (1) Контролът по изпълнение на
инвестиционните проекти, полу чили сертификат за клас А и клас Б инвестиция, се
извършва от:
1. министъра на икономиката, енергетиката и туризма или от оправомощено от него
длъжностно лице от администрация към него
или от друг орган на изпълнителната власт,
предоставящ насърчителната мярка;
2. оправомощено от министъра на труда
и социалната политика длъжностно лице по
отношение на изпълнението на договор с
инвеститора за предоставяне на средства за
обучението и изпълнението на параметрите
на инвестиционния проект, свързани със
заетостта.
(2) Контролът по ал. 1, т. 1 се осъществява
по отношение на изпълнението на инвестицията като минимален размер и/или минимален
брой разкрити нови работни места и срок в
съответната икономическа дейност.
(3) Размерът на извършените инвестиции се
удостоверява за отчетния период с годишен/
междинен финансов отчет по реда на Закона
за счетоводството. Към финансовия отчет се
прилага справка по образец, в която са описани
активите за основната икономическа дейност
и тяхната стойност. Справката се изготвя в
съответствие с правилата за признаване на
материални/нематериални дълготрайни ак-
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тиви (текущи/нетекущи), установени в МСС
(НСФОМСП), и се заверява от регистриран
од и т ор с ъгласно За кона за неза виси м и я
финансов одит. Разходите по дейността на
одитора са за сметка на инвеститора. За целите на преценката дали активите, описани
в справката, касаят основната икономическа
дейност на инвеститора или друга допълнителна дейност, контролният орган по ал. 1
може да извършва и фактическа проверка.
(4) Броят на наетия персонал на пълно
работно време при условията и по реда на
Кодекса на труда, заел създадените нови
работни места, се удостоверява за отчетния
период с документ от Националната агенция
за приходите, копия на трудовите договори,
копия на актове за прекратяване на трудовото
правоотношение и уведомления за тях съгласно
Кодекса на труда, декларация по образец за
внесените осигурителни вноски във фондовете на държавното обществено осигуряване,
допълнителното задължително пенсионно
осигуряване и Националната здравноосигурителна каса, копие на разплащателната ведомост или справка за изплатените средства за
възнаграждения на наетите лица – поименно
и с други относими документи.
(5) Контролът по изпълнението на инвестиционните проекти с общинско значение с
издаден сертификат клас В по чл. 22з ЗНИ
се осъществява от кмета на общината или от
оправомощено от него длъжностно лице по
реда на тази глава.
(6) Кметът на общината или оправомощено
от него длъжностно лице изготвя годишен
доклад за издадените сертификати за инвестиция от клас В и предоставените насърчителни мерки, който представя на областния
управител и на изпълнителния директор на
Българската агенция за инвестиции, като
агенцията го включва в годишния си доклад за
инвестициите в страната по чл. 11б, т. 5 ЗНИ.“
§ 40. В § 1 от допълнителните разпоредби
се правят следните изменения:
1. Точка 16 се изменя така:
„16. „Средносписъчна численост на персонала“ е създадената и поддържана заетост за
съответната финансова година, определена
съгласно методиката за изчисляване на списъчния и средния списъчен брой на персонала
на Националния статистически институт и
отразена в годишния отчет за дейността по
реда на Закона за статистиката, Закона за корпоративното подоходно облагане и Закона за
данъците върху доходите на физическите лица.“
2. В т. 17 елек т ронни ят а дрес „http://
www.stateaid-bg.com/finance/opencms/finance/
eu_normi/drugi/ index.html“ се заменя с „http://
stateaid.minfin.bg/bg/page/424“.
Преходни и заключителни
разпоредби
§ 41. Разпоредбите на глава седма „а“
са в сила до 31 декември 2013 г., освен ако
Регламент (ЕО) № 800/2008 на Комисията
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от 6 август 2008 г. относно деклариране на
някои категории помощи за съвместими с
общия пазар в приложение на членове 87 и
88 от Договора (Общ регламент за групово
освобождаване) (ОВ, L 214 от 9.08.2008 г.) бъде
изменен преди тази дата с нов регламент.
§ 42. Инвеститори, получили сертификат
за инвестиция клас А или клас Б или за приоритетен проект по досегашния ред, могат за
срока на действие на издадения им сертификат
да прилагат минималните размери на инвестицията по чл. 3, регламентирани с правилника,
в съответните икономически дейности.
§ 43. Министърът на икономиката, енергетиката и туризма изготвя информация за
измененията относно регионалната помощ по
схема № Х 351/10, съобщена на Европейската
комисия по реда и в срока по чл. 9 от Закона
за държавните помощи, във връзка с чл. 9 от
Регламент № 800/2008.
§ 44. В срок до 3 месеца от влизането в
сила на постановлението министърът на икономиката, енергетиката и туризма актуализира
методологията по чл. 35, ал. 4 с оценъчната
процедура за сертифицираните инвестиционни
проекти, заявили ползването на мярката за
финансово подпомагане за частично възстановяване на направените от инвеститора за
негова сметка задължителни осигурителни
и здравни вноски съгласно глава седма „а“.
§ 45. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
2254

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 58
ОТ 6 МАРТ 2013 Г.

за осигуряване на средства за крайни декодиращи устройства на лица със специфични
социални потребности за приемане на цифрово телевизионно радиоразпръскване и за
провеждане на национална информационна
кампания за въвеждане на наземно цифрово
телевизионно радиоразпръскване
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. Министърът на финансите да предостави от централния бюджет за 2013 г. допълнителни средства по бюджета на Министерството
на транспорта, информационните технологии
и съобщенията в размер до 17 500 хил. лв. за
осигуряване на средства за крайни декодиращи
устройства на лица със специфични социални
потребности за приемане на цифрово телевизионно радиоразпръскване и за провеждане
на национална информационна кампания за
въвеждане на наземно цифрово телевизионно
радиоразпръскване.
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Чл. 2. Средствата по чл. 1 да се осигурят за
сметка на резерва за непредвидени и неотложни
разходи за структурни реформи и допълнителни
фискални мерки по чл. 1, ал. 2, раздел ІІ, т. 4.1
от Закона за държавния бюджет на Република
България за 2013 г.
Чл. 3. Министърът на финансите по предложение на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията да извърши
налагащите се от чл. 1 промени по бюджета на
Министерството на транспорта, информационните
технологии и съобщенията за 2013 г. по реда на
чл. 34, ал. 1 от Закона за устройството на държавния бюджет.
Чл. 4. Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията да организира
и проведе обществена поръчка/поръчки по реда
на Закона за обществените поръчки за разходване
на средствата по чл. 1.
Чл. 5. Министърът на труда и социалната политика чрез Агенцията за социално подпомагане
да осигури раздаването на ваучерите, предоставени
му от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, за осигуряване
на декодиращи устройства на правоимащите лица
със специфични социални потребности, които са
подпомогнати по реда на Наредба № РД-07-5 от
2008 г. за условията и реда за отпускане на целева помощ за отопление за отоплителния сезон
2012/2013 г., издадена от министъра на труда и
социалната политика (обн., ДВ, бр. 49 от 2008 г.;
изм. и доп., бр. 39 и 67 от 2008 г., бр. 72 от 2009 г.,
бр. 52 от 2010 г. и бр. 45 от 2012 г.), за приемане
на цифрово телевизионно радиоразпръскване.
Чл. 6. (1) Средствата по чл. 1 за крайни декодиращи устройства на лица със специфични
социални потребности за приемане на цифрово
телевизионно радиоразпръскване се разходват за
дейностите по чл. 4 след акт на Европейската
комисия, според който не е налице държавно
подпомагане или всеки друг акт на Европейската
комисия, който дава възможност да бъде приложена схемата за държавна помощ.
(2) При разходване на средствата за крайни
декодиращи устройства в договора/договорите
се включва разпоредба, която предвижда влизане
в сила на съответния договор от датата на акта
на Европейската комисия, според който не е
налице държавно подпомагане, или от датата на
всеки друг акт на Европейската комисия, който
дава възможност да бъде приложена схемата за
държавна помощ.
Чл. 7. Упълномощава органите по чл. 5 след
обнародването на постановлението в „Държавен
вестник“ да сключват споразумение за обезпечаване на дейността по осигуряване на декодиращи
устройства на правоимащите лица със специфични
социални потребности.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 28, ал. 1 от Закона за устройството на
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държавния бюджет и § 4, ал. 4, т. 1 от преходните и заключителните разпоредби на Закона
за държавния бюджет на Република България
за 2013 г.
§ 2. Изпълнението на постановлението се възлага на министъра на финансите, на министъра
на транспорта, информационните технологии и
съобщенията и на министъра на труда и социалната политика.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня на
обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
2255

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 61
ОТ 8 МАРТ 2013 Г.

за одобряване на целева субсидия за капиталови разходи по бюджетите на община Варна
и на община Русе за 2013 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява целева субсидия за
капиталови разходи в размер до 5 300 000 лв.
по бюджетите на община Варна и на община
Русе за 2013 г., разпределена, както следва:
1. по бюд жета на общ ина Варна – до
5 000 000 лв., за финансиране на обект „Рехабилитация на пътната настилка на бул.
„Владислав Варненчик“ – Варна;
2 . по бюд же т а н а о бщ и н а Р ус е – до
300 000 лв., за финансиране обновяването
на детски площадки в Русе.
(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят чрез
преструктуриране на разходите по централния
бюджет за 2013 г.
Чл. 2. Министърът на финансите да извърши налагащите се от чл. 1 промени на
бюджетните взаимоотношения на съответната
община с централния бюджет за 2013 г. по
реда на чл. 34, ал. 1 от Закона за устройството
на държавния бюджет.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 28, ал. 1 от Закона за устройството
на държавния бюджет.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на финансите, на кмета
на община Варна и на кмета на община Русе.
§ 3. Постановлението влиза в сила от
11 март 2013 г.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
2332
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РЕШЕНИЕ № 129
ОТ 4 МАРТ 2013 Г.

за признаване на Кооперация „Национална
потребителна кооперация на слепите в България“ за представителна организация на
национално равнище в Националния съвет за
интеграция на хората с увреждания
На основание чл. 10, ал. 1 във връзка с чл. 8,
ал. 1, т. 1 – 3, ал. 2, т. 1 и чл. 9, ал. 1 от Правилника за устройството и дейността на Националния
съвет за интеграция на хората с увреждания и
критериите за представителност на организациите
на хора с увреждания и на организациите за хора
с увреждания, приет с Постановление № 346 на
Министерския съвет от 2004 г. (обн., ДВ, бр. 114
от 2004 г.; изм. и доп., бр. 96 от 2005 г., бр. 101
от 2007 г. и бр. 93 от 2009 г.),
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
Признава Кооперация „Национална потребителна кооперация на слепите в България“ със
седалище София, регистрирана по описа на Софийския градски съд по ф.д. № 26959/1992 110,
ЕИК 000627259, за представителна организация
на национално равнище в Националния съвет
за интеграция на хората с увреждания за срок
3 години.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
2162

МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 2008 г. за условията и реда за
провеждане на конкурсите за дипломатически
служители (ДВ, бр. 70 от 2008 г.)
§ 1. В чл. 2 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 след думата „обявен“ се добавя
думата „общ“.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Дипломатически служител може да
постъпи в дипломатическата служба и чрез
конкурс за конкретна длъжност, за която има
специфични изисквания за квалификация и опит.“
3. Алинея 3 се отменя.
§ 2. Наименованието на глава втора се изменя така: „Конкурсна комисия при конкурс
за стажант-аташе“.

ВЕСТНИК

БРОЙ 24

§ 3. В ал. 1 на чл. 11 след думите „писмена
молба“ се добавя „при невъзможност да участва
в работата на комисията“.
§ 4. Наименованието на глава трета се изменя
така: „Обявяване на конкурс за стажант-аташе“.
§ 5. Точки 1 и 3 на чл. 12 се отменят.
§ 6. Наименованието на глава четвърта се
изменя така: „Ред за кандидатстване за конкурс
за стажант-аташе“.
§ 7. Наименованието на глава пета се изменя така: „Конкурсна процедура при конкурс
за стажант-аташе“.
§ 8. В чл. 21 думите „дипломатически служители“ се заменят със „стажант-аташе“.
§ 9. Алинея 3 на чл. 22 се отменя.
§ 10. Алинея 2 на чл. 31 се отменя.
§ 11. Алинея 2 на чл. 33 се изменя така:
„(2) Чрез тази форма на писмения изпит
се преценява и владеенето на чужди езици от
кандидатите.“
§ 12. Създава се глава шеста:
„ Г л а в а

ш е с т а

УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА
КОНКУРСИТЕ ЗА КОНКРЕТНА ДЛЪЖНОСТ,
ЗА КОЯТО ИМА СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА КВАЛИФИКАЦИЯ И ОПИТ
Чл. 44. (1) Конкурс за конкретна дипломатическа длъжност, за която има специфични
изисквания за квалификация и опит, се провежда
на основание и при условията на чл. 26, ал. 2
от Закона за дипломатическата служба.
(2) Предложение за обявяване на конкурс
по ал. 1 се прави от директор на дирекция или
генерален директор до постоянния секретар,
съгласувано с ръководителя на звеното за
управление на човешките ресурси, въз основа
на реална и трайна потребност от дипломатически служител с определена квалификация
и опит (владеене на определен чужд език,
квалификация и опит в специфична област на
външната политика, квалификация и опит в
нова за Министерството на външните работи
област на експертиза и други) за длъжност, за
която в дипломатическата служба няма подходящ кандидат или длъжностите със сходни
изисквания са повече на брой от служителите,
които отговарят на изискванията.
(3) Конкурсът се обявява със заповед на министъра, а информацията за него се публикува
на публичната интернет страница на министерството, в регистъра по чл. 61, ал. 1 от Закона
за администрацията на Министерския съвет и
в не по-малко от два национални ежедневника.
(4) В заповедта се посочват:
1. описание на функциите на длъжността;
2. минимални изисквания за изпълнение на
длъжността;
3. специфичните изисквания за заемане на
длъжността;
4. допълнителни изисквания въз основа на
необходимите компетентности;
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5. други компетентности, които дават допълнително предимство на кандидатите;
6. необходимите документи, мястото и срокът за подаването им, който не може да бъде
по-кратък от 10 дни и по-дълъг от 14 дни от
публикуването на обявлението за конкурса;
7. общодостъпното място, на което ще се
обявяват съобщения във връзка с конкурса.
(5) Кандидатите подадат писмено заявление
за участие в конкурса съгласно приложение
№ 1, като към заявлението се прилагат:
1. мотивационно писмо в обем до една
страница;
2. автобиография по модела Европас
(Europass Curriculum Vitae – CV);
3. декларация от лицето, че е пълнолетен
български гражданин и няма друго гражданство
освен на държава – членка на Европейския
съюз, не е поставено под запрещение, не е
осъждано за умишлено престъпление от общ
характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответния ред от правото да заема
определена длъжност;
4. копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен (документите,
издадени в чужбина, следва да бъдат признати
по реда на Наредбата за държавните изисквания
за признаване на придобито висше образование
и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища (ДВ, бр. 69 от 2000 г.);
5. копия от документите, удостоверяващи
владеенето на чужди езици;
6. списък на научни и популярни публикации,
на участие в академични и публични събития,
на участие в национални и международни
работни групи и други формати в обхвата на
изискванията за длъжността;
7. удостоверение от специализирано психиатрично заведение, че не страда от хронично
психическо заболяване.
(6) Подаването на документите се извършва
лично от всеки кандидат или чрез пълномощник в звеното за управление на човешките
ресурси или като едно електронно съобщение
във формат .zip или .pdf на посочен в обявата
електронен адрес.
(7) Срокът за подаване на документите е
14 дни от публикуване на обявата на интернет
страницата на Министерството на външните
работи и в два национални ежедневника.
(8) Звеното за управление на човешките ресурси регистрира с входящ номер и дата само
заявленията, които са подадени в срок и към които
са приложени всички необходими документи.
(9) Списъците и други съобщения във връзка
с конкурса се обявяват в приемната на министерството и на публичната интернет страница
на Министерството на външните работи.
Чл. 45. (1) Конкурсът се провежда от комисия, назначена със заповед на министъра по
предложение на постоянния секретар, в състав
от най-малко петима членове, като в състава є
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задължително се включват и представители на
звената за управление на човешките ресурси и
за правно осигуряване.
(2) В зависимост от броя на кандидатите в
състава на комисията се включват достатъчен
брой специалисти от областта, по която се провежда конкурсът, за да могат писмените работи
да бъдат обработени в едноседмичен срок.
(3) Допускането на кандидатите до конкурса се извършва от конкурсната комисия,
като до участие се допускат лица, които са
представили всички необходими документи и
отговарят на минималните и на специфичните
изисквания, предвидени в заповедта по чл. 44,
ал. 4. Решението на комисията относно допускането до конкурса се оформя в протокол
съгласно приложение № 2 и се подписва от
всички членове.
Чл. 46. (1) Конкурсът включва писмена и
устна част.
(2) Писмената част включва изготвяне на
аналитичен материал по тема от обхвата на
изискванията на длъжността и се оценява
от двама специалисти по проблематиката по
петобална скала по критерии задълбоченост
на съдържанието и стил на изложение.
(3) Писмените работи са анонимни и се
оценяват по следния начин:
1. членовете на комисията разпределят
писмените работи помежду си за проверка
и оценка на случаен принцип; всяка писмена работа се проверява и оценява от двама
членове на комисията, независимо един от
друг, без взаимна консултация и без обмяна
на информация за оценките;
2. писмените работи се оценяват от проверяващите по петстепенна скала с точност
до 1,0; крайната оценка е средноаритметична
между оценките на двамата проверяващи;
3. при разлика в оценките на двамата
проверяващи, по-голяма от 1,0, писмените
работи се проверяват и от арбитър – член на
комисията, посочен от нейния председател;
окончателната оценка е средноаритметичната
между трите оценки;
4. всеки проверяващ записва поставената от
него оценка в свой отделен работен протокол
срещу номера на писмената работа; оценки
върху писмената работа не се поставят; работните протоколи се предават на председателя
на комисията за изготвяне на окончателния
протокол, който се подписва от членовете
на комисията.
(4) Общата оценка за писмената част се
определя като средноаритметична от оценките
за всяка една от задачите. До устен изпит се
допускат само кандидати, които успешно са
издържали писмения изпит. За успешно издържал писмения изпит се смята кандидат,
който е получил оценка не по-ниска от „4,0“.
Кандидатите се уведомяват за резултатите
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от писмения изпит в едноседмичен срок от
провеждането на изпита. Уведомяването се
извършва чрез електронно съобщение.
(5) Устната част вк лючва отговори на
въпроси на комисията по теми от обхвата
на длъжността, като на част от въпросите
кандидатите отговарят на чуждите езици,
които се изискват за заемане на длъжността.
Кандидатът се оценява от всеки член на комисията по петобална скала, като оценката е
средноаритметична от оценките на членовете
на комисията. Устна част от изпита се смята
за успешно издържана при средноаритметична
оценка от „4,0“ и по-висока.
(6) Кандидатите се класират по сбора от
средноаритметичната оценка от писмената и
от устната част на изпита.
(7) В петдневен срок от приключването на
конкурса председателят на комисията представя на министъра протокол за проведения
конкурс и всички документи на класираните
кандидати, като прави предложение за назначаване на кандидата с най-висок резултат
по ал. 6, но не по-нисък от 4,50. При равни
резултати между двама и повече кандидати
комисията прави мотивиран избор.
(8) Окончателните резултати на кандидатите се оформят във формуляр съгласно
приложение № 3.
(9) Преценката на комисията и класирането на кандидатите не подлежат на съдебен
контрол.
(10) Участвалите в проведения конкурс
кандидати, които не са класирани на първо
място, могат да възразят пред министъра на
външните работи в 7-дневен срок от получаването на протокола на комисията. При
основателност на възраженията министърът
прекратява конкурсната процедура и насрочва нов конкурс. Решението на министъра не
подлежи на съдебен контрол.
(11) В 14-дневен срок от представянето на
протокола по ал. 9 министърът издава акт
за назначаване на кандидата, класиран на
първо място. Когато за заемането на длъжността се изисква достъп до класифицирана
информация, актът за назначаване се издава
в 14-дневен срок от получаване на разрешението за достъп.
(12) Всички документи, свързани с провеждането на конкурса, се съхраняват в архива на
звеното за управление на човешките ресурси
в сроковете, определени по реда на чл. 43 и
44 от Закона за Националния архивен фонд.“
§ 13. В заглавието на приложение № 1
към чл. 14, ал. 1 думите „за длъжност „стажант-аташе в МВнР“ се заменят с израза „за
длъжност…………………………в МВнР“.
§ 14. Приложение № 2 към чл. 17, ал. 3 се
изменя така:
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„Приложение № 2
към чл. 17, ал. 3 и чл. 45, ал. 3
ПРОТОКОЛ
за допуснати и недопуснати кандидати
І. ТАБЛИЦА ЗА ПРЕЦЕНК А НА ПРЕДСТАВЕНИТЕ ДОКУМЕНТИ ОТ К АНДИДАТИТЕ.
1. Изискани документи от кандидатите за
длъжността съгласно обявлението.
(тук се посочват документите, които се изискват
от кандидатите съгласно обявлението)

2. Изисквания към кандидатите за заемане
на длъжността.
(тук се посочват минималните и специфичните
изисквания, посочени в обявлението за заемане на
длъжността, както и обявените изисквания за квалификация и опит в случаите на провеждане на конкурс
за конкретна длъжност, за която има специфични
изисквания за квалификация и опит)
Име, преПредста- Удостоверязиме и
вени ли
ват ли предфамилия
са всички
ставените
на канди- документи, документи
дата
които се
съответизискват в
ствие на
обявленикандидата
ето1
с обявените
изисквания
за длъжността 2

Основание за
недопускане

1.
2.
3.

На съответния ред срещу името на кандидата,
чиито представени документи съответстват на изисканите в обявлението, се записва „да“. На съответния
ред срещу името на кандидата, чиито представени
документи не съответстват на изисканите в обявлението, в таблицата се посочва конкретно кои документи не съответстват на обявлението или липсват.
2
На съответния ред срещу името на кандидата,
чиито представени документи удостоверяват изпълнението на изискванията за заемането на длъжността,
се записва „да“. На съответния ред срещу името на
кандидата, чиито представени документи не удостоверяват изпълнението на изискванията за заемането
на длъжността, в таблицата се посочва конкретно
кои изисквания не са удостоверени.
1

ІІ. ВЪЗ ОСНОВА НА НАПРАВЕНАТА ПРЕЦЕНКА ЗА ПРЕДСТАВЕНИ ДОКУМЕНТИ СЪГЛАСНО Т.І КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ РЕШИ:
Допуска до конкурс следните кандидати:
1.
2.
3.
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4.
5.
6.
………….............….
……….............…….
Посочените кандидати трябва да се явят за
провеждане на писмената фаза на конкурса
на …………………………...........…………..., от ……………………
(дата)
часа, в сградата на ………………............………………………..
Подписи:
Дата:
(подписват се всички членове
на комисията)“

Заключителна разпоредба
§ 15. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

2163

Министър:
Николай Младенов

МИНИСТЕРСТВО
НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
НАРЕДБА № 1
от 27 февруари 2013 г.

за предоставяне на медико-статистическа информация и на информация за медицинската
дейност на лечебните заведения
Раздел I
Общи положения
Чл. 1. (1) С тази наредба се уреждат предоставянето, събирането, обработването, съхраняването, използването, разпространението
и обменът на медико-статистическа информация и на информация за извършваната от
лечебните заведения медицинска дейност.
(2) По реда на тази наредба лечебните заведения, които се финансират чрез договор с
Националната здравноосигурителна каса и/
или от републиканския бюджет, предоставят
информация за извършените от тях разходи
при осъществяване на дейността си.
(3) По реда на тази наредба лечебните
заведения предоставят при поискване и информация за разходваните ресурси за медицинските дейности и анализ на ефективността
на лечебното заведение на Министерството на
здравеопазването съгласно чл. 69, ал. 2, т. 8
от Закона за лечебните заведения.
(4) Лечебните заведения събират, обработват, използват, съхраняват и предоставят
информацията по ал. 1 и 2 и съответната
документация за това за разработването,
производството и разпространението на официална национална или европейска статис-
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тическа информация, за отчетни, контролни
и аналитични нужди и за формиране на националната здравна политика.
(5) Лечебните заведения са длъжни да
предоставят достоверни данни по ал. 1 – 3.
Чл. 2. Не е предмет на тази наредба съдържанието на медицинската документация, необходима в дейността на лечебните заведения
извън документацията, свързана с отчетността
по чл. 1, ал. 1 и 2.
Чл. 3. (1) Информацията по чл. 1, ал. 1 и 2
е медико-статистическа и здравна информация.
(2) При предоставянето на информацията данните, идентифициращи пациента, се
заличават, освен ако е налице нормативно
основание същите да бъдат използвани при
осигурена защита на правата на лицата и
на информацията от неправомерен достъп.
Чл. 4. Организацията и контролът на
дейностите, свързани с медико-статистическата информация, се осъществяват от Националния център по обществено здраве и
анализи (НЦОЗА) и от регионалните здравни
инспекции (РЗИ).
Чл. 5. Регионалните здравни инспекции:
1. събират, регистрират, обработват, съхраняват, анализират и предоставят информация
по чл. 1, ал. 1 и 2 на територията на областта за нуждите на националната система за
здравеопазване;
2. организират, ръководят и контролират
статистическата дейност на териториално ниво
самостоятелно или съгласувано с Националния статистически институт за изследвания,
вк лючени в Националната статистическа
програма.
Чл. 6. Националният център по обществено
здраве и анализи:
1. събира, обобщава и анализира предоставената информация по чл. 1, ал. 1 и 2 за
нуждите на националната система за здравеопазване;
2. организира, ръководи и контролира
статистическата дейност на национално ниво
самостоятелно или съгласувано с Националния статистически институт за изследвания,
вк лючени в Националната статистическа
програма;
3. организира и методически ръководи
създаването, внедряването, актуализирането
и поддържането на медико-статистическата
документална система;
4. изработ ва и под държа стан дарт и и
номенклатури, използвани при обмена на
медико-статистическата информация;
5. събира данни за наличните информационни системи в лечебните заведения и
изготвя предложения за единни структури на
изходните данни;
6. проектира, изгражда, внедрява и поддържа информационни системи, регистри
и технологии за нуждите на националната
здравна система.
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Раздел II
Mедико-статистическа документация
Чл. 7. (1) Всички лечебни заведения водят
медико-статистическа документация.
(2) В медико-статистическата документация се отразяват основните показатели за
здравното състояние на пациентите, за медицинските дейности, разходваните ресурси
и икономическата ефективност на лечебните
заведения.
Чл. 8. (1) Националният център по обществено здраве и анализи ежегодно организира и
финансира осигуряването на здравната мрежа
със съответните медико-статистически отчети
и други документи.
(2) Националният център по обществено
здраве и анализи ежегодно провежда информационни съвещания с РЗИ по събирането и
контрола на документация по чл. 1, ал. 1 и 2,
както и за промените в документалната система и изискванията при нейното попълване.
Чл. 9. (1) Националният център по обществено здраве и анализи е длъжен да уведомява
лечебните заведения за необходимостта от
предоставяне на медико-статистическа информация за здравното състояние на пациентите,
разходваните ресурси и извършваната от тях
медицинска дейност, като им указва сроковете за това.
(2) Уведомяването може да се извършва
по електронен път или чрез официалните
интернет страници на РЗИ и НЦОЗА.
(3) Лечебните заведения предоставят информацията на НЦОЗА.
(4) Информацията по ал. 3 може да се
предоставя и чрез РЗИ.
Чл. 10. (1) Въз основа на събраната медико-статистическа информация НЦОЗА и РЗИ:
1. разработват анализи, прогнози и оценки
за здравно-демографските процеси, за ресурсите и дейността на лечебните заведения,
за целите на формирането на националната
здравна политика и здравната политика на
областно ниво;
2. предоставят готови информационни
продукти в съответствие с устройствените
си правилници.
(2) Националният център по обществено
здраве и анализи и РЗИ могат да публикуват
и разпространяват събраната и анализирана
по реда на тази наредба медико-статистическа
и друга отчетна информация.
Чл. 11. (1) Националният център по обществено здраве и анализи извършва обмен
на медико-статистическа информация с РЗИ
и с Националния статистически институт.
(2) Националният център по обществено
здраве и анализи може да обменя информация
и с други институции, органи и лица.
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Чл. 12. Националният център по обществено здраве и анализи извършва информационен
обмен със Световната здравна организация,
Евростат и други международни институции
по въпроси относно здравно-демографската
характеристика на населението, ресурсите
в здравеопазването, дейността на лечебните
заведения и други и във връзка с разработването, производството и разпространението
на европейска статистическа информация.
Раздел III
Предоставяне на информация от лечебните
заведения на Министерството на здравеопазването
Чл. 13. (1) Лечебните заведения предоставят медико-статистическа информация и
информация за медицинските дейности на
Министерството на здравеопазването периодично и при поискване.
(2) Лечебните заведения, които се финансират от бюджета на Националната здравноосигурителна каса и/или от републиканския бюджет,
предоставят информация за извършените от
тях разходи при осъществяване на дейността
си на Министерството на здравеопазването
периодично и при поискване.
(3) Лечебните заведения предоставят при
поискване и информация за разходваните
ресурси за медицинските дейности и анализ
на ефективността на лечебното заведение на
Министерството на здравеопазването.
(4) Периодичността се определя от Министерството на здравеопазването.
(5) При поиск ване на информаци я от
Министерството на здравеопазването лечебното заведение е длъжно да я предостави в
седемдневен срок, ако не е определен друг
срок за това.
(6) Министерството на здравеопазването
оказва на лечебните заведения методическа
помощ относно начина на предоставяне на
информацията.
(7) Министерството на здравеопазването
може да възложи на НЦОЗА да събира и
анализира информацията по ал. 3.
Чл. 14. Лечебните заведения по чл. 5, ал. 1
от Закона за лечебните заведения предоставят
на Министерството на здравеопазването информацията по чл. 13, ал. 1, както и анализ
на дейността си.
Чл. 15. Информацията по чл. 13 и 14 се
предоставя под формата на сведения, справки,
анализи, отчети, доклади и други документи,
чието съдържание се обявява по достъпен
начин на лечебните заведения.
Раздел IV
Организационно-методи чна и контролна
дейност
Чл. 16. Националният център по обществено здраве и анализи и регионалните здравни
инспекции самостоятелно или съвместно с На-
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ционалния статистически институт и неговите
териториални поделения осъществяват организационно-методична и контролна дейност по:
1. осигуряване на съответствие на методологията, съдържанието и обхвата на статистическата отчетност;
2. достоверността на сведенията и отчетите;
3. спазване на сроковете за представяне;
4. спазване на поверителност на данните
и защита на здравната информация;
5. използването на утвърдената за нуждите
на наредбата документация.
Чл. 17. Направените констатации и заключения се отбелязват в протокол по образец
съгласно приложението.
Чл. 18. При установяване на нарушения
контролните органи могат да дават задължителни предписания за тяхното отстраняване
и предотвратяване.
Допълнителни разпоредби
§ 1. По смисъла на тази наредба „ресурси“ е съвкупност от трудови, материални и
финансови ресурси на лечебното заведение.
Трудовите ресурси включват работната сила
по специалности, категории и други признаци.
Материалните ресурси включват съвкупност
от сграден, леглови фонд, апаратура, транспортни средства и др. Финансовите ресурси
се отнасят до приходите и разходите на лечебното заведение.
§ 2. Разпоредбите на тази наредба относно
събирането, обработването, използването,
съхраняването и предоставянето на медикостатистическа информация се отнасят и за
здравните заведения, доколкото в нормативен
акт не е предвидено друго.
Заключителни разпоредби
§ 3. Директорът на Националния център
по обществено здраве и анализи предоставя
методическа помощ на лечебните заведения
по събирането и контрола на статистическите
сведения и отчети, промените в съдържанието
на документацията и изискванията по тяхното попълване в съответствие със Закона за
статистиката и Закона за здравето.
§ 4. Националният център по обществено
здраве и анализи и Националният статист и ческ и инст и т у т периоди чно подписват
споразумения за сътрудничество и обмен на
информация във връзка с осигуряването на
статистическа информация за здравното състояние на населението и функционирането на
националната здравна система и за разработването, производството и разпространението
на европейска статистическа информация.
§ 5. Тази наредба се издава на основание
чл. 6, ал. 3 и 4 от Закона за лечебните заведения
и чл. 27, ал. 3 от Закона за здравето и отменя
Наредба № 10 от 2000 г. за предоставянето на
медико-статистическа информация и информацията за извършваната медицинска дейност
от лечебните заведения (ДВ, бр. 57 от 2000 г.).
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§ 6. Наредбата е съгласувана с Националния статистически институт.
Министър:
Десислава Атанасова
Приложение
към чл. 17
ПРОТОКОЛ
№…………../(дата)
за извършена проверка по медицинската документация и статистическа отчетност
На ……. (дата) в гр. ……….. на основание чл. 7,
ал. 1, т. 13 от Закона за статистиката и чл. 10,
ал. 1, т. 6 и чл. 116б, ал. 1, т. 1 от Закона за
здравето комисия в състав:
1. ………… – ……………....… .............................................
(име)
(длъжност)
(представител на ……..)
2. ………… – ……………....… .............................................
(име)
(длъжност)
(представител на ……..)
3. ………… – ……………....… .............................................
(име)
(длъжност)
(представител на ……..)
извърши проверка в ……………………………………………….
		
(име на лечебното заведение)
на адрес: ……………………………................................…….
Тема на проверката: спазване на изискванията
при водене, съхранение и обмен на ………………………
................................. (наименование на формулярите).
Дата (период) на проверката: ............................
При проверката се констатира следното:
І. По състоянието на медицинската документация:
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………….................
ІІ. По състоянието и достоверността на статистическата отчетност:
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………….................
ІІІ. По спазване на защитата на данните за
здравното състояние на пациентите:
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………….................
IV. По използване на утвърдената документация:
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………….................
Проверени отчети, сведения
и показатели

Период/брой
отчетни форми

Установени
нарушения
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Заключение:
Въз основа на извършената проверка комисията счита, че проверените документи отговарят/
не отговарят на изискванията.
Причините за допуснатите нарушения са:
1. Липса на първична документация.
2. Неспазване указанията за водене на първична
документация.
3. Небрежно водене/съставяне на документите.
4. Недостатъчна квалификация.
5. Неправилна организация на отчитането.
6. Неправилно извършени корекции.
7. Умишлено отчитане на неверни данни.
8. Използване/съставяне на различни от утвърдените от Министерството на здравеопазването форми.
Предписание за отстраняване на допуснатите
несъответствия:
.....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................
Срок за изпълнение на дадените предписания: ……
………………………………………….............................………...
Настоящият протокол се състави в 2 екземпляра,
по един за ……………… (контролната институция)
и за ………………………………….. (ръководителя на лечебното заведение).
Комисия:

1. …………………
2. …………………
3. …………………
Получил екземпляр от протокола:
Запознат съм с констатациите от протокола.
Име и подпис на получателя: .......................…………
……………………………………………........................................
В случай на отказ от лицето – обект на проверката,
да подпише медицинския протокол, връчването се
удостоверява от свидетели:
1. ................................................................................
2. ................................................................................
Дата на връчване: …………………
1989

Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ 34 от 2006 г. за придобиване на специалност
в системата на здравеопазването (обн., ДВ,
бр. 7 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 89 от 2007 г.,
бр. 55 от 2008 г., бр. 12 и 72 от 2010 г., бр. 58
и 60 от 2011 г. и бр. 50 от 2012 г.)
§ 1. В чл. 11а се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се нова ал. 7:
„(7) Разпоредбата на ал. 4 не се прилага,
ако лицето представи заповед за назначаване
на длъжност, съответстваща на придобитата
от него специалност, в регионална здравна
инспекция. Ако лицето напусне работата си в
регионалната здравна инспекция преди изтичане
на срока по ал. 1 и не постъпи на работа в
лечебното или здравното заведение, определено
от министъра на здравеопазването, то дължи
обезщетение по ал. 5.“
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2. Досегашните ал. 7 и 8 стават съответно
ал. 8 и 9.
3. Създава се ал. 10:
„(10) Лице, чието финансиране на обучението
се извършва със средства по европейски проекти
и програми, дължи обезщетение на Министерството на здравеопазването при условията и
по реда, предвидени в съответния проект или
програма и договора по чл. 41, ал. 7.“
§ 2. В чл. 18, ал. 2 накрая се добавя изречение второ: „В случаите, когато лечебното
или здравното заведение не може да изпълнява изцяло учебната програма по съответната
специалност, към предложенията за места за
специализанти се прилага копие от договора
по чл. 41, ал. 4.“
§ 3. В чл. 29 се създава ал. 6:
„(6) Министърът на здравеопазването може
да утвърди състав на трета изпитна комисия
за държавен изпит за специалност въз основа
на постъпилите предложения по ал. 3, когато
броят на кандидатите за явяване на държавен
изпит за специалност през една изпитна сесия
надхвърля 50.“
§ 4. В чл. 41 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се нова ал. 4:
„(4) Лечебните или здравните заведения и
регионалните здравни инспекции, определени
по реда на чл. 18г, ал. 4, които не могат да изпълняват изцяло учебната програма, сключват
договори с други обучаващи институции по чл. 7,
ал. 2, провеждащи обучение по съответните
раздели или модули от учебната програма по
специалността, за определяне на условията и реда
за провеждане и финансиране на практическото
обучение на специализантите за времето, за което
се обучават в обучаващата институция, която
не е страна по договора за обучение по чл. 24.“
2. Досегашните ал. 4 и 5 стават съответно
ал. 5 и 6.
3. Досегашната ал. 6 става ал. 7 и в нея след
думата „заведение“ се поставя запетая, а думите
„и специализанта“ се заменят с „ръководителя
на специализанта и специализанта“.
§ 5. В приложение № 1 към чл. 1, ал. 1,
раздел Б „Специалности, които не са включени
в приложения 5.1.3, 5.1.4 и 5.3.3 на Директива
2005/36/ЕО за признаване на професионални
квалификации“, подраздел ІІ „Специалности за
лица с образователно-квалификационна степен
„магистър“ по „дентална медицина“ се създава
нова т. 8:
„
8.

Дентална им- 3
плантология

“
Заключителна разпоредба
§ 6. В § 33 от преходните и заключителните разпоредби към Наредбата за изменение
и допълнение на Наредба № 34 от 2006 г. за
придобиване на специалност в системата на
здравеопазването (ДВ, бр. 50 от 2012 г.) се
правят следните изменения и допълнения:
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1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създават се ал. 2 и 3:
„(2) На места, финансирани от друг източник,
могат да продължат обучението си и специализантите, които са започнали обучението си на
места срещу заплащане, определени за 2012 г.
по реда на § 27, ал. 4 от преходните и заключителните разпоредби на Наредбата за изменение
и допълнение на Наредба № 34 от 2006 г. за
придобиване на специалност в системата на
здравеопазването (ДВ, бр. 58 от 2011 г.).
(3) След приключване на финансирането на
обучението за придобиване на специалност със
средства от европейски проекти и програми
специализантите по ал. 1 и 2 продължават
обучението си на места срещу заплащане.“
Министър:
Десислава Атанасова
2024

Наредба за допълнение на Наредба № 10 от
2011 г. за условията и реда за лечение с неразрешени за употреба в Република България
лекарствени продукти, както и за условията
и реда за включване, промени, изключване и
доставка на лекарствени продукти от списъка
по чл. 266а, ал. 2 от Закона за лекарствените
продукти в хуманната медицина (ДВ, бр. 95
от 2011 г.)
Параграф единствен. Създава се чл. 3а:
„Чл. 3а. (1) За осъществяване на приети
национални програми и в случай на потребност
от неразрешен за употреба в страната лекарствен продукт изпълнителят на програмата
след съгласуване с Изпълнителната агенция
по лекарствата прави мотивирано искане до
министъра на здравеопазването, който взема
решение за изпълнение на потребностите в
конкретната програма, като посочва крайните
получатели на лекарствения продукт.
(2) В случаите по ал. 1 търговецът на едро
доставя лекарствените продукти до съответния
получател съгласно решението на министъра
на здравеопазването.“
Министър:
Десислава Атанасова
2023

МИНИСТЕРСТВО
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ 17 от 2008 г. за здравните изисквания към
стопанските водни животни, продуктите от
тях и предпазването и контрола на болести
по водните животни (ДВ, бр. 64 от 2008 г.)
§ 1. В чл. 2, ал. 2, т. 1 думите „Европейската общност (ЕО)“ се заменят с „Европейския
съюз (ЕС)“.
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§ 2. В чл. 32, ал. 1 абревиатурата „РВМС“
се заменя с думите „Областна дирекция по
безопасност на храните (ОДБХ)“.
§ 3. В § 3 от допълнителните разпоредби след думите „Директива 2008/53/ЕО от
30.04.2008 г. за изменение на приложение
IV към Директива 2006/88/ЕО по отношение на пролетната виремия по шарана“ се
поставя запетая и се добавя „и Директива
за изпълнение 2012/31/ЕС на Комисията от
25 октомври 2012 г. за изменение на приложение IV към Директива 2006/88/ЕО на
Съвета по отношение на списъка на видове
риба, възприемчиви към вирусна хеморагична септицемия, и заличаването на вписването за епизоотичен синдром (Epizootic
ulcerative syndrome) (OB L 297, 26.10.2012 г.,
стр. 26 – 28)“.
§ 4. Навсякъде в наредбата:
1. Думите „Националната ветеринарномедицинска служба“ се заменят с „Българската
агенция по безопасност на храните“.
2. Думата „генералния/т“ се заменя с
„изпълнителния/т“.
3. Абревиатурите „НВМС“, „РВМС“ и „ЕО“
се заменят с „БАБХ“, „ОДБХ“ и „ЕС“.
§ 5. Приложение № 1 към чл. 9, ал. 2, т. 1
се изменя така:
„Приложение № 1
към чл. 9, ал. 2, т. 1
Списък на болести

РИБИ

МОЛЮСКИ

Екзотични болести
БОЛЕСТ
ВЪЗПРИЕМЧИВ
ВИД
Епизоотична
Дъг ова п ъс т ърва
хематопоетична (Oncorhynchus mykiss)
некроза
и кос т у р (Perca
(Epizootic
fluviatilis)
haematopoietic
necrosis)
Инфекция с
Австралийска кална
Bonamia exitiosa
стрида (Ostrea angasi)
и Чилийска плоска
стрида (O. chilensis)
Инфекция с
Тихоокеанска стриPerkinsus marinus да (Crassostrea gigas)
и Източна (американска) стрида (C.
virginica)
Инфекция
Тихоокеанска стрида
с Microcytos
(Crassostrea gigas), Изmackini
точна (американска)
стрида (C. virginica),
Olympia плоска стрида (Ostrea conchaphila)
и Европейска плоска
стрида (O. edulis)
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РАКО- Синдром Taura
ОБРАЗНИ

Болестта
Yellowhead

ВЕСТНИК

ВЪЗПРИЕМЧИВ
ВИД

БОЛЕСТ

Бяла заливна скарида
(Penaeus
setiferus), Тихоокеанска синя скарида
(P. stylirostris) и Тихоокеанска бяла скарида (P. vannamei),
Кафява заливна скарида (Penaeus aztecus),
Розова заливна скарида (P. duorarum),
Го л я м а с к а р и д а
K u r u m a (я п о н с к а
т и г р о в а с к а р и д а)
(P. japonicus), Черна тигрова скарида
(P. monodon), Бяла
заливна скарида (P.
setiferus), Тихоокеанска синя скарида (P.
stylirostris) и Тихоокеанска бяла скарида (P. vannamei)
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sou), Дъгова пъстърва
(O. mykiss), Нерка (O.
nerka), Розова сьомга
(O. rhodurus), Чавича
(O. tshawytscha) и Атлантическа сьомга
(Salmo salar)
Болестта вирусна Шаран, в това чисинфекция с Koi ло и разновидностherpes (KHV)
та „Коя“ (Cyprinus
carpio)
И нф ек ц ио з н а Дъгова пъст ъранемия по сьом- в а (O n c o r hy n c hu s
гата (ISA)
mykiss), Атлантическа сьомга (Salmo
s a l a r) и К а ф я в а
(речна) пъстърва (S.
trutta)
МОЛЮСКИ

Инфекция
с Marteilia
refringens

Австралийска кална
стрида (Ostrea angasi),
Чи лийска п лоска
стрида (O. chilensis),
Европейска плоска
ст ри да (O. edulis),
Аржентинска стрида
(O. puelchana), Синя
мида (Mytilus edulis)
и Черна морска мида
(M. galloprovincialis)

Инфекция с
Bonamia ostreae

Австралийска калн а с т ри да (Ostrea
a ngasi), Ч и л и йс к а
плоска ст ри да (O.
ch i lensis), Oly mpia
плоска ст ри да (O.
conchaph i la), А зиа т с к а с т р и д а (O.
d e n s e l a m m e l l o s a) ,
Европейска плоска
стрида (O. edulis) и
Аржентинска стрида
(O. puelchana)

Неекзотични болести
РИБИ

ВЪЗПРИЕМЧИВ
ВИД

Вирусна хемора- С е л д о в и (C l u p e a
г и ч на с еп т и це - spp.), корегонусови
мия (VHS)
(Coregonus sp.), щука
(Esox lucius), пикша
(G adu s aeg lef i nu s/
Melanogrammus
a e g l ef i nu s), Т и х о океанска треска (G.
macrocephalus), Атлантическа треска
(G. morhua), Тихоокеански пъстърви
(Oncorhynchus spp.),
Дъг ова п ъс т ърва
(O. myk i s s), Мо р ски налим от вида
Onos mustelus (Onos
mu s telu s), К а ф я в а
( р е ч н а) п ъ с т ъ р в а
(Salmo trutta), Калк а н (Scophtha l mus
m a x i m u s) , Ц а ц а /
Копърка/Шпрот
(Sprat t us sprat t us),
Л и п а н ( T hy ma l lu s
thymallus) и Японска
писи я (Paralichthys
olivaceus)

§ 6. Отменя се Наредба № 12 от 2006 г. за
условията и реда за прилагане на мерките за
профилактика, ограничаване и ликвидиране
на болести по двучерупчестите мекотели (ДВ,
бр. 16 от 2006 г.).
§ 7. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.

Инфекциозна хе- Кета (Oncorhynchus
мопоетична не- ke t a), К и ж у ч (O.
кроза (IHN)
kisutch), Сима (O. ma-

За министър:
Цветан Димитров

РАКО- Ихтиофтириус
ОБРАЗНИ

Всички десетокраки раци (разред
Decapoda).“

Заключителни разпоредби

1922
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Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 от 2009 г. за условията и реда
за прилагане на мярка 214 „Агроекологични
плащания“ от Програмата за развитие на
селските райони за периода 2007 – 2013 г.
(обн., ДВ, бр. 17 от 2009 г.; изм., бр. 19 от
2010 г., бр. 18, 85 и 103 от 2011 г., бр. 23 и 85
от 2012 г.)
§ 1. В чл. 3, ал. 2 думите „има пилотен
характер и се подпомага на територията на
националните паркове „Пирин“ и „Централен
Балкан“ се заменят със „се подпомага на територията на националните паркове „Рила“,
„Пирин“ и „Централен Балкан“.
§ 2. В чл. 4а ал. 3 се отменя.
§ 3. В чл. 5, ал. 4 след думите „ПРСР
2007 – 2013 г.“ се поставя запетая и се добавя
„с изключение при комбиниране на дейностите
по мярка 213 „Плащания по Натура 2000 и плащания, свързани с Директива 2000/60/ЕО – за
земеделски земи“ от ПРСР 2007 – 2013 г. с
направление „Въвеждане на сеитбообращение
за опазване на почвите и водите“.
§ 4. В чл. 8, ал. 4 думите „чл. 2, ал. 1, т. 1
и т. 2, буква „а“ се заменят с „чл. 2, ал. 1,
т. 1, т. 2, буква „а“ и т. 5, буква „б“.
§ 5. Член 14 се изменя така:
„Чл. 14. (1) Заявленията за подпомагане
се одобряват по реда на тяхното подаване до
размера на бюджета, определен в заповед на
изпълнителния директор на Държавен фонд
„Земеделие“, одобрена от министъра на земеделието и храните.
(2) За дата на подаване на заявлението
за подпомагане се счита датата, на която
кандидатът е подал в общинската служба по
земеделие всички изискуеми документи по
тази наредба по съответното направление
и документите са подписани от кандидата,
сканирани и прикачени към заявлението за
подпомагане в Интегрираната система за администриране и контрол (ИСАК) от служител
на общинската служба по земеделие.
(3) В случаите, в които представените от
общинска служба по земеделие в областна
дирекция на фонда по чл. 43 от Устройствения
правилник на Държавен фонд „Земеделие“
(ДВ, бр. 55 от 2012 г.) (УПДФЗ) на хартиен
носител изискуеми документи по наредбата не
съответстват по съдържание на прикачените
към заявлението за подпомагане в ИСАК,
същите се връщат за корекция в общинска
служба по земеделие.
(4) В случаите по ал. 3 за дата на подаване на заявлението за подпомагане се счита
датата, на която е извършена корекцията от
общинската служба по земеделие.
(5) При извършване на корекцията по ал. 4
от общинската служба по земеделие документите трябва да са подписани от кандидата,
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сканирани и прикачени към заявлението за
подпомагане в ИСАК от служител на общинската служба по земеделие.
(6) Когато се извършват корекции в заявлението за подпомагане и/или документ
към него, за дата на подаване на заявлението се счита датата, на която коригираното
заявление и/или коригираният документ са
подадени в общинската служба по земеделие
по реда на ал. 2.“
§ 6. В чл. 15 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 3 думите „за гъстота на животните
на хектар“ се заличават.
2. Създава се ал. 4:
„(4) По направленията по чл. 2, ал. 1, буква
„б“ и т. 5, буква „а“ се подпомагат собственици
на пчелни семейства и животни.“
§ 7. В чл. 17 ал. 2 се изменя така:
„(2) Не се отпуска финансова помощ за
годината на подаване на заявление по чл. 7,
ал. 2 за съответното направление, когато:
1. не е представен в предвидените срокове
някой от документите по чл. 39, ал. 6, чл. 51,
чл. 53, ал. 2, чл. 57 и 58, с изключение на
документа по чл. 58, т. 1, буква „д“ и т. 2,
буква „д“;
2. декларираният брой животни със съответния агроекологичен код е по-голям от
разрешените в разрешителното за паша;
3. кандидатът отбележи грешен агроекологичен код срещу извършваните дейности в
заявлението по чл. 7, ал. 2;
4. кандидатът декларира по-малък брой
животни от даден вид спрямо одобрените и не
е предоставил в Държавен фонд „Земеделие“
документи съгласно чл. 52, ал. 1;
5. кандидатът в заявлението за подпомагане
по подмярка по чл. 2, ал. 1, т. 2, буква „а“ е
заявил, че ще поддържа затревените площи
чрез паша и в заявлението за подпомагане
по направление по чл. 2, ал. 1, т. 2, буква „а“
не са декларирани животни;
6. кандидатът не заяви затревени площи в
заявлението за подпомагане по направление
по чл. 2, ал. 1, т. 5, буква „а“.“
§ 8. В чл. 18, ал. 3, т. 2 след думата „животни“ се добавя „от даден вид спрямо одобрените“.
§ 9. В чл. 20, ал. 6 думите „предходна година
подпомаганите лица изпълняват изискванията на ал. 1, като за първа година се счита
годината на новото одобрение“ се заменят
с „предходни години ал. 1 не се прилага за
подпомаганите лица, които докажат, че са
преминали агроекологично обу чение или
информационни дейности по агроекология“.
§ 10. В чл. 26, ал. 6 след думата „задължение“ се добавя „по дадено направление“.
§ 11. Член 29 се изменя така:
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„Чл. 29. (1) За подпомагане по направлението
по чл. 2, ал. 1, т. 1, буква „б“ се одобряват
собствениците на пчелни семейства.
(2) В случай на съсобственост по чл. 2,
ал. 1, т. 1, буква „б“ кандидатът следва да
предостави със заявлението за подпомагане нотариално заверен документ, в който
другият съсобственик изразява съгласието
си кандидатът да получава подпомагане за
всички налични и заявени за подпомагане
пчелни семейства.“
§ 12. В чл. 30 се правят следните изменения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) За участие в направлението по чл. 2,
ал. 1, т. 1, буква „б“ се одобряват заявените от
кандидата пчелни семейства при спазване на
изискването всички регистрирани в БАБХ на
негово име пчелни семейства да са включени
в договор с контролиращо лице за биологично
производство.“
§ 13. В чл. 32 се създава т. 7:
„7. дейности по чл. 2, ал. 1, т. 5, буква „а“,
ако кандидатът не е заявил затревени площи.“
§ 14. В чл. 34 се правят следните изменения:
1. В ал. 1, т. 4 думите „разплащателна агенция (ОРА)“ се заменят с „областна дирекция
на фонда (ОДФ)“.
2. В ал. 2 думите „ОРА“ се заменят с „ОДФ“.
§ 15. В чл. 35 след думите „чл. 18, ал. 4“ се
поставя запетая и се добавя „а приобретателят
възстановява финансовите средства, получени
след прехвърляне на стопанството, или част
от тях съгласно чл. 18, ал. 4“.
§ 16. В чл. 37, ал. 1, т. 2 след ду мата
„производство“ се добавя „или договорите
по чл. 31, ал. 1“.
§ 17. В чл. 47 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 се правят следните изменения
и допълнения:
а) създава се нова т. 5:
„5. докажат с копие от становище на БАБХ,
че земеделското стопанство и дейността му
отговарят на изискванията на Закона за защита на растенията;“
б) досегашната т. 5 става т. 6.
2. Създава се ал. 4:
„(4) Документът по ал. 1, т. 5 се представя
с подаване на заявлението за подпомагане.“
§ 18. В чл. 48 ал. 5 се отменя.
§ 19. В чл. 51 думите „позволително за странични ползвания за паша, издадено съгласно
чл. 100, ал. 1 от Правилника за прилагане
на Закона за горите (ДВ, бр. 41 от 1998 г.)“
се заменят с „документ по чл. 123, ал. 2 или
ал. 3 от Закона за горите (ЗГ)“.
§ 20. В чл. 52, ал. 1 думите „30 ноември“
се заменят със „17 септември“.
§ 21. В чл. 53, ал. 1 след думата „паркове“
се добавя „Рила“ и след нея се поставя запетая.
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§ 22. В чл. 58 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В т. 2 се създава буква „д“:
„д) копие на сертификат съгласно чл. 37,
ал. 1, т. 3 – поне веднъж от поемане на агроекологичното задължение.“
2. В т. 3 думите „позволително за странични ползвания за паша или сено“ се заменят
с „документ по чл. 123, ал. 2 или ал. 3 ЗГ“.
3. В т. 6 се правят следните изменения и
допълнения:
а) в буква „б“ думите „година към „Заявлението за плащане“ и през петата година,
но не по-късно от 30 септември“ се заменят
с „и през петата година към „Заявлението за
плащане“;“
б) създава се буква „е“:
„е) копие от становище на БАБХ, че земеделското стопанство и дейността му отговарят на изискванията на Закона за защита
на растенията.“
4. В т. 7 буква „в“ се заличава.
5. В т. 8, буква „в“ думите „позволително
за странични ползвания (паша или сено), за
земи и гори от горския фонд“ се заменят с
„документ по чл. 123, ал. 2 или ал. 3 ЗГ“.
§ 23. В чл. 62, ал. 2 думите „за участие
цялото „Заявление за подпомагане“ се заменят
със „само направленията по ал. 1, посочени
в „Заявлението за подпомагане“.
§ 24. В чл. 63, ал. 2 думите „площи, животни
и пчелни семейства“ се заменят с „площи по
съответното направление“, а думата „заявлението“ се заменя с „новите парцели“.
§ 25. В чл. 64 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2 след думите „промени в“ се добавя „направленията, посочени в“.
2. Създава се ал. 3:
„(3) В случаите по ал. 2, когато са заявени
промени след 30 март, ДФЗ – РА не одобрява
за участие съответното направление.“
§ 26. В чл. 68 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „развъдните организации и дирекциите на национални паркове
„Пирин“ и „Централен Балкан“ се заменят
с „Изпълнителна агенция по селекция и репродукция в животновъдството и дирекциите
на национални паркове „Рила“, „Пирин“ и
„Централен Балкан“.
2. В ал. 2 се правят следните изменения:
а) в т. 1 думите „и дирекциите на национални паркове „Пирин“ и „Централен Балкан“
се заличават;
б) в т. 2 думата „развъдните организации“
се заменят с „Изпълнителна агенция по селекция и репродукция в животновъдството и
дирекциите на национални паркове „Рила“,
„Пирин“ и „Централен Балкан“.
3. В ал. 3 думите „развъдните организации и дирекциите на национални паркове
„Пирин“ и „Централен Балкан“ се заменят
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с „Изпълнителна агенция по селекция и репродукция в животновъдството и дирекциите
на национални паркове „Рила“, „Пирин“ и
„Централен Балкан“.
§ 27. Приложение № 1 към чл. 4а, ал. 4 се
изменя така:
„Приложение № 1
към чл. 4а, ал. 4
Списък на землищата, в които има местообитания на зимуващи видове гъски
EK ATTE

Населено място

Обхват

1

2

3
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03040

с. Бдинци

цяло землище

03068

с. Беглеж

цяло землище

03143

с. Бежаново

цяло землище

03157

с. Бежаново

цяло землище

03174

с. Безводица

цяло землище

03215

с. Безмер

цяло землище

03229

с. Безмер

цяло землище

03318

с. Белгун

цяло землище

03366

гр. Белене

цяло землище

03397

с. Бели брод

цяло землище

03407

с. Бели бряг

цяло землище

03455

с. Белила

цяло землище

03589

с. Беловица

цяло землище

03719

гр. Белослав

цяло землище

03745

с. Белцов

цяло землище

03808

с. Беляново

цяло землище

03811

с. Бенковски

цяло землище

00031

с. Абрит

цяло землище

00045

с. Мокрен

цяло землище

00084

с. Аврен

цяло землище

00151

гр. Айтос

цяло землище

00182

с. Аксаково

цяло землище

00268

с. Александрия

цяло землище

00271

с. Александрово

цяло землище

00360

с. Александър Стамбо- цяло землище
лийски

03860

с. Бенковски

цяло землище

00374

с. Самуилово

цяло землище

04008

с. Биволяне

цяло землище

с. Било

цяло землище

00401

с. Алтимир

цяло землище

04090

00429

с. Алцек

цяло землище

04193

с. Бистрец

цяло землище

00432

с. Ангеларий

цяло землище

04337

с. Блатец

цяло землище

с. Блатница

цяло землище

00494

с. Антимово

цяло землище

04368

00552

с. Априлово

цяло землище

04426

с. Близнаци

цяло землище

00713

с. Асеновец

цяло землище

04443

с. Близнец

цяло землище

с. Бобовец

цяло землище

00775

с. Аспарухово

цяло землище

04515

00789

с. Аспарухово

цяло землище

04580

с. Богдан

цяло землище

00816

с. Атолово

цяло землище

04621

с. Богданово

цяло землище

с. Богданово

цяло землище

00816

с. Атолово

цяло землище

04635

00833

с. Ахелой

цяло землище

04670

с. Богданци

цяло землище

00895

с. Айдемир

цяло землище

04772

с. Богорово

цяло землище

02083

с. Бабово

цяло землище

04916

с. Божан

цяло землище

02097

с. Бабук

цяло землище

04927

с. Божаново

цяло землище

02227

с. Байкал

цяло землище

04981

с. Божичен

цяло землище

02292

с. Балабаново

цяло землище

05009

с. Божурец

цяло землище

02405

с. Балик

цяло землище

05013

с. Божурица

цяло землище

с. Божурлук

цяло землище

02484

с. Балканци

цяло землище

05044

02508

гр. Балчик

цяло землище

05061

с. Божурово

цяло землище

02573

с. Банево

цяло землище

05075

с. Божурово

цяло землище

02662

с. Баново

цяло землище

05102

с. Бозвелийско

цяло землище

02734

с. Баня

цяло землище

05181

с. Бойник

цяло землище

02765

с. Детелина

цяло землище

05284

гр. Болярово

цяло землище

02810

с. Бата

цяло землище

05308

с. Болярско

цяло землище

02854

с. Батин

цяло землище

05311

с. Болярци

цяло землище

02871

с. Батово

цяло землище

05517

с. Борисово

цяло землище
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05829

с. Ботево

цяло землище

10135

кв. Владиславово

цяло землище

05846

с. Ботево

цяло землище

10135

кв. Галата

цяло землище

05852

с. Ботево

цяло землище

10149

с. Варненци

цяло землище

05863

с. Ботево

цяло землище

10166

с. Варовник

цяло землище

05952

с. Бояджик

цяло землище

10183

с. Василево

цяло землище

06104

с. Бранище

цяло землище

10224

с. Васил Левски

цяло землище

06152

с. Братово

цяло землище

10416

с. Великово

цяло землище

06197

с. Братя Кунчеви

цяло землище

10422

с. Великово

цяло землище

06210

с. Брегаре

цяло землище

10481

с. Величка

цяло землище

06375

с. Бреница

цяло землище

10495

с. Величково

цяло землище

06402

с. Брест

цяло землище

10611

с. Венелин

цяло землище

06464

с. Брестница

цяло землище

10625

с. Венец

цяло землище

06495

с. Брестовец

цяло землище

10639

с. Венец

цяло землище

06673

с. Бръшлен

цяло землище

10731

с. Веселие

цяло землище

06690

с. Бръшляница

цяло землище

10776

с. Веселиново

цяло землище

06690

с. Бръшляница

цяло землище

10834

с. Ветрен

цяло землище

06776

с. Брястовец

цяло землище

10848

с. Ветрен

цяло землище

06788

с. Брястово

цяло землище

10985

с. Видинци

цяло землище

07079

кв. Крайморие

цяло землище

11003

с. Видно

цяло землище

07079

гр. Бургас

цяло землище

11096

с. Винарско

цяло землище

07079

кв. Сарафово

цяло землище

11243

с. Висока поляна

цяло землище

07079

кв. Долно Езерово

цяло землище

11329

с. Вичово

цяло землище

07079

кв. Лозово

цяло землище

11346

с. Вишеград

цяло землище

07079

кв. Горно Езерово

цяло землище

11418

с. Владимирово

цяло землище

07079

кв. Меден рудник

цяло землище

11421

с. Владимирово

цяло землище

07116

с. Бутан

цяло землище

11435

с. Владимирово

цяло землище

07209

с. Бъзовец

цяло землище

11658

с. Воден

цяло землище

07257

с. Българево

цяло землище

11661

с. Воденичане

цяло землище

07288

с. Българене

цяло землище

11702

с. Водица

цяло землище

07329

с. Българка

цяло землище

11781

с. Воднянци

цяло землище

07332

гр. Българово

цяло землище

11853

с. Войводово

цяло землище

07363

с. Българско Сливово

цяло землище

11853

с. Войводово

цяло землище

07394

с. Бърдарево

цяло землище

11990

с. Войново

цяло землище

07497

с. Бързина

цяло землище

12156

с. Врани кон

цяло землище

07507

с. Бързица

цяло землище

12173

с. Вранино

цяло землище

07524

с. Бъркач

цяло землище

12245

с. Вратица

цяло землище

07598

гр. Бяла

цяло землище

12406

с. Въглен

цяло землище

07630

с. Бяла вода

цяло землище

12543

гр. Вълчедръм

цяло землище

07658

с. Бяла поляна

цяло землище

12588

с. Вълчи извор

цяло землище

07692

с. Бяла река

цяло землище

12591

с. Вълчин

цяло землище

07778

с. Бял кладенец

цяло землище

12766

гр. Върбица

цяло землище

07781

с. Бял кладенец

цяло землище

12975

с. Вършило

цяло землище

10032

с. Ваклино

цяло землище

14043

с. Габер

цяло землище

10118

с. Вардим

цяло землище

14057

с. Габерово

цяло землище

10135

гр. Варна

цяло землище

14249

с. Габър

цяло землище
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14406

с. Галиче

цяло землище

17912

с. Гроздьово

цяло землище

14547

с. Гарван

цяло землище

17943

с. Громшин

цяло землище

14653

с. Генерал Кантарджиево цяло землище

17974

гр. Средец

цяло землище

14684

с. Генерал Колево

цяло землище

18099

гр. Гулянци

цяло землище

14711

гр. Генерал Тошево

цяло землище

18126

с. Гургулица

цяло землище

14725

с. Генерал Тошево

цяло землище

18157

гр. Гурково

цяло землище

14862

с. Гешаново

цяло землище

18160

с. Гурково

цяло землище

14876

с. Гиген

цяло землище

18191

с. Гуслар

цяло землище

14888

с. Искър

цяло землище

18229

с. Гълъбец

цяло землище

14934

с. Глава

цяло землище

18259

с. Гълъбинци

цяло землище

14951

с. Главан

цяло землище

18280

гр. Гълъбово

цяло землище

15062

с. Гледачево

цяло землище

18410

с. Гъсково

цяло землище

15216

с. Глухар

цяло землище

18469

с. Гюльовца

цяло землище

15268

с. Гняздово

цяло землище

18505

с. Гложене

цяло землище

15566

с. Голеш

цяло землище

18575

с. Горица

цяло землище

15597

с. Голица

цяло землище

20047

с. Давидово

цяло землище

15610

с. Голобрадово

цяло землище

20184

гр. Две могили

цяло землище

15789

с. Голям манастир

цяло землище

20273

с. Дебелт

цяло землище

15829

с. Голямо Враново

цяло землище

20359

с. Дебрене

цяло землище

15881

с. Голямо Крушево

цяло землище

20383

с. Девенци

цяло землище

15944

гр. Шивачево

цяло землище

20417

с. Деветак

цяло землище

15970

с. Голям чардак

цяло землище

20448

с. Деветинци

цяло землище

16050

с. Горен чифлик

цяло землище

20482

гр. Девня

цяло землище

16064

с. Горица

цяло землище

20537

с. Деков

цяло землище

16078

с. Горица

цяло землище

20630

с. Деляновци

цяло землище

16095

с. Горичане

цяло землище

20657

с. Денница

цяло землище

16184

с. Септемврийци

цяло землище

20804

с. Джинот

цяло землище

16328

с. Горна махала

цяло землище

20849

с. Джулюница

цяло землище

16345

с. Горна Митрополия

цяло землище

21083

с. Победа

цяло землище

16451

с. Горни Вадин

цяло землище

21083

с. Полковник Минково цяло землище

16537

с. Горни Дъбник

цяло землище

21124

с. Димовци

цяло землище

16599

с. Горни Окол

цяло землище

21141

с. Димчево

цяло землище

16639

с. Горни Цибър

цяло землище

21419

с. Добри дол

цяло землище

16674

с. Горно Абланово

цяло землище

21470

с. Добрин

цяло землище

16688

с. Горно Александрово

цяло землище

21542

с. Добрич

цяло землище

17049

с. Горово

цяло землище

21587

с. Доброглед

цяло землище

17097

с. Горска поляна

цяло землище

21720

с. Добруджанка

цяло землище

17275

с. Горун

цяло землище

21912

гр. Долни чифлик

цяло землище

17323

с. Господиново

цяло землище

21957

с. Долина

цяло землище

17333

с. Господиново

цяло землище

21988

с. Долище

цяло землище

17470

с. Градина

цяло землище

21991

с. Долище

цяло землище

17470

с. Градина

цяло землище

22157

с. Долна кула

цяло землище

17748

с. Гранитово

цяло землище

22191

с. Долна махала

цяло землище

17782

с. Граничар

цяло землище

22215

гр. Долна Митрополия

цяло землище

17909

с. Грозден

цяло землище

22407

гр. Долни Дъбник

цяло землище
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22407

гр. Долни Дъбник

цяло землище

29035

с. Жегларци

цяло землище

22530

с. Долни Цибър

цяло землище

29129

с. Железник

цяло землище

22767

с. Паничерево

цяло землище

29194

с. Желю войвода

цяло землище

22798

с. Долно Ряхово

цяло землище

29221

с. Момина църква

цяло землище

22988

с. Дончево

цяло землище

29249

с. Желязово

цяло землище

23087

с. Драгановец

цяло землище

29407

с. Жинзифово

цяло землище

23090

с. Драганово

цяло землище

29427

с. Ветрен

цяло землище

23128

с. Драганово

цяло землище

29458

с. Житница

цяло землище

23176

с. Драганци

цяло землище

29475

с. Житница

цяло землище

23193

с. Драгаш войвода

цяло землище

29489

с. Житница

цяло землище

23306

с. Драгово

цяло землище

29516

с. Жребино

цяло землище

23337

с. Драгоданово

цяло землище

30096

с. Завой

цяло землище

23426

с. Драгомир

цяло землище

30185

с. Загорци

цяло землище

23431

с. Драгомирово

цяло землище

30199

с. Загражден

цяло землище

23557

с. Драма

цяло землище

30199

с. Загражден

цяло землище

23604

с. Драчево

цяло землище

30243

с. Зайчар

цяло землище

23769

с. Дропла

цяло землище

30346

с. Зарник

цяло землище

23889

с. Дрянковец

цяло землище

30363

с. Засмяно

цяло землище

23933

с. Дряновец

цяло землище

30377

с. Зафирово

цяло землище

23964

с. Дряново

цяло землище

30394

с. Захари Стояново

цяло землище

23978

с. Дряново

цяло землище

30466

с. Звезделина

цяло землище

24000

с. Дуванлии

цяло землище

30541

с. Звънарци

цяло землище

24044

с. Дунавец

цяло землище

30627

с. Здравец

цяло землище

24102

с. Дуранкулак

цяло землище

30781

с. Земенци

цяло землище

24253

с. Дъбник

цяло землище

30805

с. Зетьово

цяло землище

24308

с. Дъбован

цяло землище

30822

с. Зидарово

цяло землище

24339

с. Дъбовик

цяло землище

30870

с. Зимница

цяло землище

24356

с. Дъбово

цяло землище

30884

с. Зимница

цяло землище

24387

с. Дъбрава

цяло землище

30898

с. Зимница

цяло землище

24400

с. Дъбравино

цяло землище

30898

с. Зимница

цяло землище

24482

с. Дълбоки

цяло землище

30956

с. Златари

цяло землище

24551

с. Дългоделци

цяло землище

31019

с. Златиница

цяло землище

24565

гр. Дългопол

цяло землище

31053

с. Златия

цяло землище

24712

с. Дюлево

цяло землище

31067

с. Златия

цяло землище

24726

с. Дюлево

цяло землище

31228

с. Злокучене

цяло землище

24935

с. Дисевица

цяло землище

31245

с. Змеево

цяло землище

27070

с. Едрево

цяло землище

31276

с. Змейово

цяло землище

27108

с. Езерец

цяло землище

31293

с. Знаменосец

цяло землище

27125

с. Езерово

цяло землище

31303

с. Зограф

цяло землище

27169

с. Екзарх Антимово

цяло землище

31334

с. Зорница

цяло землище

27173

с. Екзарх Йосиф

цяло землище

31348

с. Зорница

цяло землище

27245

с. Еленово

цяло землище

31416

с. Звездица

цяло землище

27382

гр. Елхово

цяло землище

32113

с. Иваново

цяло землище

27440

с. Белодол

цяло землище

32264

с. Иглика

цяло землище

27468

с. Енево

цяло землище

32278

с. Игнатиево

цяло землище

27656

с. Ефрейтор Бакалово

цяло землище

32295

с. Игнатово

цяло землище
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32367

с. Извор

цяло землище

37424

с. Кобиляк

цяло землище

32425

с. Изворище

цяло землище

37507

с. Ковачево

цяло землище

32490

с. Изворско

цяло землище

37507

Търговище

цяло землище

32528

с. Изгрев

цяло землище

37507

Староселец

цяло землище

32737

с. Индже войвода

цяло землище

37544

с. Ковачица

цяло землище

32740

с. Генерал Инзово

цяло землище

37647

с. Козар Белене

цяло землище

32768

с. Иречек

цяло землище

37650

с. Козаре

цяло землище

32771

с. Иречеково

цяло землище

37753

с. Козичино

цяло землище

32809

с. Искра

цяло землище

37784

с. Козловец

цяло землище

32839

с. Искра

цяло землище

37798

гр. Козлодуй

цяло землище

32857

с. Искрица

цяло землище

37808

с. Козлодуйци

цяло землище

34045

с. Йовково

цяло землище

37863

гр. Койнаре

цяло землище

34134

с. Йорданово

цяло землище

38025

с. Коларци

цяло землище

35028

с. Кабиле

цяло землище

38039

с. Колена

цяло землище

35033

гр. Каблешково

цяло землище

38145

с. Комарево

цяло землище

35064

гр. Каварна

цяло землище

38159

с. Комощица

цяло землище

35208

с. Казашка река

цяло землище

38203

с. Конаре

цяло землище

35211

с. Звездица

цяло землище

38217

с. Конаре

цяло землище

35242

с. Кайнарджа

цяло землище

38282

с. Конево

цяло землище

35376

с. Калиманци

цяло землище

38306

с. Конево

цяло землище

35393

с. Калина

цяло землище

38340

с. Константиновец

цяло землище

35523

с. Калояново

цяло землище

38354

с. Константиново

цяло землище

35540

с. Калоянци

цяло землище

38618

с. Коритен

цяло землище

35599

с. Калугерово

цяло землище

38683

с. Кортен

цяло землище

35674

с. Камен

цяло землище

39061

с. Котленци

цяло землище

35691

с. Каменар

цяло землище

39127

с. Кочмар

цяло землище

35746

с. Камен бряг

цяло землище

39164

с. Кошарица

цяло землище

35756

с. Камен връх

цяло землище

39222

с. Кравино

цяло землище

35866

с. Каменна река

цяло землище

39242

с. Крагулево

цяло землище

35883

гр. Камено

цяло землище

39356

с. Крайново

цяло землище

35938

с. Каменци

цяло землище

39459

с. Кранево

цяло землище

36138

с. Капитан Димитрово

цяло землище

39462

с. Краново

цяло землище

36227

с. Карагеоргиево

цяло землище

39493

с. Крапец

цяло землище

36316

с. Караманово

цяло землище

39579

с. Красново

цяло землище

36381

с. Караново

цяло землище

39623

с. Кремена

цяло землище

36395

с. Караново

цяло землище

39712

с. Крета

цяло землище

36419

с. Карапелит

цяло землище

39730

с. Крива бара

цяло землище

36453

с. Карвуна

цяло землище

39757

с. Крива круша

цяло землище

36467

с. Кардам

цяло землище

39788

с. Кривина

цяло землище

36525

гр. Карнобат

цяло землище

39801

с. Кривини

цяло землище

36868

с. Кипра

цяло землище

39983

с. Крумово

цяло землище

36909

с. Кирилово

цяло землище

40018

с. Крумово

цяло землище

37068

с. Китка

цяло землище

40021

с. Крумово градище

цяло землище

37099

с. Кичево

цяло землище

40049

с. Крупен

цяло землище

37246

с. Климентово

цяло землище

40066

с. Круша

цяло землище

37407

с. Княжево

цяло землище

40097

с. Крушари

цяло землище
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1
46334

с. Мали извор

цяло землище

40124

с. Крушевец

цяло землище

2

3

40195

с. Крушовене

цяло землище

46351

с. Малина

цяло землище

40200

с. Крушовица

цяло землище

46440

с. Малка поляна

цяло землище

40213

с. Крушовица

цяло землище

46454

с. Малка Смолница

цяло землище

40230

с. Крушово

цяло землище

46560

с. Малко Враново

цяло землище

40333

с. Кръстевич

цяло землище

46704

с. Малко Шарково

цяло землище

40381

с. Кръстина

цяло землище

46752

с. Мало Крушево

цяло землище

40573

с. Кулина вода

цяло землище

46773

с. Маломир

цяло землище

40590

с. Куманово

цяло землище

46783

с. Маломир

цяло землище

40885

с. Къпиново

цяло землище

46797

с. Маломирово

цяло землище

40909

гр. Кърджали

цяло землище

46810

с. Малорад

цяло землище

40909

кв. Горна гледка

цяло землище

46927

с. Малък Преславец

цяло землище

40974

с. Къртожабене

цяло землище

46944

с. Малък чардак

цяло землище

41037

с. Къшин

цяло землище

46958

с. Мамарчево

цяло землище

41054

с. Кьолмен

цяло землище

46975

с. Манастир

цяло землище

41143

с. Калипетрово

цяло землище

47010

с. Манастирище

цяло землище

43116

с. Лалково

цяло землище

47202

с. Маринка

цяло землище

43222

с. Левски

цяло землище

47202

с. Маринка

цяло землище

43284

с. Ленково

цяло землище

47278

гр. Симеоновград

цяло землище

43431

с. Лясково

цяло землище

47500

с. Маца

цяло землище

43459

с. Лесово

цяло землище

47562

с. Меден кладенец

цяло землище

43493

с. Летовник

цяло землище

47603

с. Медникарово

цяло землище

43517

с. Лехчево

цяло землище

47651

с. Медово

цяло землище

43623

с. Ливада

цяло землище

47679

с. Медово

цяло землище

43774

с. Липница

цяло землище

47682

с. Межда

цяло землище

43856

с. Лисиците

цяло землище

47768

с. Мелница

цяло землище

43949

с. Ловец

цяло землище

47785

с. Менгишево

цяло землище

43997

с. Ловчанци

цяло землище

47901

с. Методиево

цяло землище

44104

с. Лозенец

цяло землище

47901

с. Методиево

цяло землище

44118

с. Лозенец

цяло землище

47915

с. Методиево

цяло землище

44149

с. Лозица

цяло землище

47977

с. Мечка

цяло землище

44152

с. Лозица

цяло землище

48043

гр. Мизия

цяло землище

44272

с. Ломница

цяло землище

48088

с. Миладиновци

цяло землище

44327

гр. Луковит

цяло землище

48101

с. Миладиновци

цяло землище

44425

с. Лъка

цяло землище

48163

с. Елхово

цяло землище

44481

с. Любен

цяло землище

48409

с. Миролюбово

цяло землище

44519

с. Любен Каравелово

цяло землище

48492

с. Михайлово

цяло землище

44522

с. Любенова махала

цяло землище

48725

с. Млекарево

цяло землище

44540

с. Любеново

цяло землище

48787

с. Могила

цяло землище

44687

с. Люляк

цяло землище

48828

с. Могилище

цяло землище

44714

с. Люляково

цяло землище

48859

с. Мокреш

цяло землище

44817

с. Лясково

цяло землище

48917

с. Момина сълза

цяло землище

44882

с. Ляхово

цяло землище

48982

с. Царичино

цяло землище

46036

с. Мадан

цяло землище

49028

с. Морава

цяло землище

46139

с. Майсторово

цяло землище

49391

с. Мусачево

цяло землище

46303

с. Маленово

цяло землище

49477

с. Мъглен

цяло землище
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53895

с. Орлов дол

цяло землище

49494

гр. Мъглиж

цяло землище

2

3

49521

с. Мъдрец

цяло землище

54016

с. Оряховица

цяло землище

49535

с. Мъдрец

цяло землище

54020

гр. Оряхово

цяло землище

49549

с. Мъдрино

цяло землище

54145

с. Осеново

цяло землище

49624

с. Мътеница

цяло землище

54403

с. Островица

цяло землище

51010

с. Навъсен

цяло землище

55110

с. Падина

цяло землище

51055

с. Преображенци

цяло землище

55244

с. Палаузово

цяло землище

51069

с. Найден Герово

цяло землище

55378

с. Паничери

цяло землище

51202

с. Невестино

цяло землище

55378

с. Елешница

цяло землище

51305

с. Неделево

цяло землище

55419

яз. Искър

цяло землище

51408

с. Нейково

цяло землище

55422

с. Панчево

цяло землище

51500

гр. Несебър

цяло землище

55511

с. Паскалево

цяло землище

51584

с. Николаевка

цяло землище

55782

гр. Искър

цяло землище

51648

гр. Николаево

цяло землище

55840

с. Пепелище

цяло землище

51785

с. Нова бяла река

цяло землище

55885

с. Перперек

цяло землище

51809

гр. Нова Загора

цяло землище

56040

с. Петлешково

цяло землище

51826

с. Новаково

цяло землище

56040

с. Петлешково

цяло землище

51888

с. Нова махала

цяло землище

56068

с. Пет могили

цяло землище

51901

с. Нова Попина

цяло землище

56085

с. Петокладенци

цяло землище

51956

с. Нова Черна

цяло землище

56201

с. Петърница

цяло землище

51963

с. Нова Шипка

цяло землище

56321

с. Пещерско

цяло землище

51977

с. Новград

цяло землище

56397

с. Пиргово

цяло землище

52088

с. Ново Железаре

цяло землище

56438

с. Пирне

цяло землище

52115

с. Ново Оряхово

цяло землище

56493

с. Писарово

цяло землище

52129

с. Ново Паничарево

цяло землище

56695

с. Плачидол

цяло землище

52146

с. Новоселец

цяло землище

56722

гр. Плевен

цяло землище

52279

с. Константиново

цяло землище

56736

с. Пленимир

цяло землище

53117

с. Обретеник

цяло землище

56856

с. Плъстина

цяло землище

53120

с. Оброчище

цяло землище

56865

с. Победа

цяло землище

53134

с. Обручище

цяло землище

56928

с. Повет

цяло землище

53196

с. Овча могила

цяло землище

57025

с. Подем

цяло землище

53210

с. Овчарово

цяло землище

57087

с. Подслон

цяло землище

53268

с. Овчарци

цяло землище

57090

с. Пожарево

цяло землище

53285

с. Овчеполци

цяло землище

57234

с. Полковник Дяково

цяло землище

53299

с. Овчи кладенец

цяло землище

57251

53312

с. Огнен

цяло землище

с. Полковник Ламбри- цяло землище
ново

53357

с. Огняново

цяло землище

57265

с. Полковник Савово

53391

с. Огражден

цяло землище

57279

с. Полковник Свещарово цяло землище

цяло землище

53450

с. Одърци

цяло землище

57306

с. Полковник Чолаково цяло землище

53549

с. Оногур

цяло землище

57323

с. Полски Градец

цяло землище

53597

с. Опанец

цяло землище

57337

с. Полски извор

цяло землище

53672

с. Ореш

цяло землище

57385

с. Поляна

цяло землище

53691

с. Орешак

цяло землище

57426

с. Поляново

цяло землище

53822

с. Оризаре

цяло землище

57491

гр. Поморие

цяло землище

53847

с. Оризари

цяло землище

57550

с. Попгригорово

цяло землище

53881

с. Орлова могила

цяло землище

57563

с. Попгруево

цяло землище
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61741

с. Разделна

цяло землище

57577

с. Попина

цяло землище

2

3

57652

с. Попово

цяло землище

61755

с. Разделна

цяло землище

57724

с. Попрусаново

цяло землище

61791

с. Княжевско

цяло землище

57790

с. Порой

цяло землище

61950

с. Ракита

цяло землище

57858

с. Поручик Кърджиево

цяло землище

62092

с. Раковски

цяло землище

57861

с. Поручик Чунчево

цяло землище

62596

с. Рибен

цяло землище

57889

с. Посев

цяло землище

62712

с. Рисиманово

цяло землище

57892

с. Постник

цяло землище

62788

с. Рогачево

цяло землище

57950

с. Поточница

цяло землище

62815

с. Рогозен

цяло землище

58058

с. Правище

цяло землище

62829

с. Рогозина

цяло землище

58181

с. Преселенци

цяло землище

62921

с. Роза

цяло землище

58270

с. Преспа

цяло землище

63029

с. Росен

цяло землище

58339

с. Прилеп

цяло землище

63055

с. Росеново

цяло землище

58356

гр. Приморско

цяло землище

63063

с. Росеново

цяло землище

58360

с. Приморци

цяло землище

63094

с. Росица

цяло землище

58373

с. Припек

цяло землище

63135

с. Рояк

цяло землище

58400

с. Присад

цяло землище

63183

с. Рудник

цяло землище

58414

с. Присад

цяло землище

63197

с. Рудник

цяло землище

58445

с. Приселци

цяло землище

63224

с. Руен

цяло землище

58596

с. Пролез

цяло землище

63272

с. Ружица

цяло землище

58654

с. Просечен

цяло землище

63301

с. Руманя

цяло землище

58699

с. Професор Иширково цяло землище

63361

с. Рупци

цяло землище

58726

с. Прохорово

цяло землище

63427

кв. Долапите

цяло землище

58832

с. Пчеларово

цяло землище

63478

с. Русокастро

цяло землище

58880

с. Пчелино

цяло землище

63598

с. Ръжица

цяло землище

58894

с. Пчелиново

цяло землище

63668

с. Ряхово

цяло землище

58921

с. Пчелник

цяло землище

65019

с. Сава

цяло землище

58935

с. Пчелник

цяло землище

65036

с. Савино

цяло землище

58966

с. Пъдарево

цяло землище

65070

с. Садовец

цяло землище

59210

с. Пясъчево

цяло землище

65125

с. Садово

цяло землище

61025

с. Рабово

цяло землище

65259

с. Самотино

цяло землище

61042

с. Равадиново

цяло землище

65320

с. Санадиново

цяло землище

61056

с. Равда

цяло землище

65348

с. Сандрово

цяло землище

61056

с. Равда

цяло землище

65351

с. Сан Стефано

цяло землище

61114

с. Равна гора

цяло землище

65396

с. Сараево

цяло землище

61128

с. Равна гора

цяло землище

65499

с. Сборище

цяло землище

61145

с. Равнец

цяло землище

65512

с. Сватбаре

цяло землище

61159

с. Равнец

цяло землище

65543

с. Свети Никола

цяло землище

61306

с. Радево

цяло землище

65560

с. Светлина

цяло землище

61310

с. Радево

цяло землище

65588

с. Светлина

цяло землище

61340

с. Радецки

цяло землище

65615

с. Светослав

цяло землище

61460

гр. Раднево

цяло землище

65629

с. Светослав

цяло землище

61460

кв. Гипсово

цяло землище

65721

с. Свирково

цяло землище

61580

с. Радомирци

цяло землище

65766

гр. Свищов

цяло землище

61635

с. Дъбово

цяло землище

65797

с. Свобода

цяло землище

61707

с. Разград

цяло землище

65824

с. Свобода

цяло землище

БРОЙ 24
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65838

с. Свободен

цяло землище

68610

с. Стаевци

цяло землище

65906

с. Северняк

цяло землище

68713

с. Стамболово

цяло землище

65913

с. Северци

цяло землище

68758

с. Станево

цяло землище

65913

с. Северци

цяло землище

68847

с. Станянци

цяло землище

65975

с. Седловина

цяло землище

68936

с. Стари чал

цяло землище

66113

с. Селце

цяло землище

68967

с. Старо Железаре

цяло землище

66250

с. Сенокос

цяло землище

68998

с. Старо Оряхово

цяло землище

66281

с. Септемврийци

цяло землище

69016

с. Старосел

цяло землище

66408

с. Сигмен

цяло землище

69078

с. Старо село

цяло землище

66425

гр. Силистра

цяло землище

69153

с. Стежерово

цяло землище

66490

с. Синдел

цяло землище

69198

с. Стефан Караджа

цяло землище

66603

с. Сипей

цяло землище

69208

с. Стефан Караджово

цяло землище

66617

с. Сираково

цяло землище

69242

с. Стефаново

цяло землище

66620

с. Сираково

цяло землище

69300

с. Стожер

цяло землище

66665

с. Ситово

цяло землище

69434

с. Столетово

цяло землище

66679

с. Ситово

цяло землище

69643

с. Стражица

цяло землище

66737

Кунево

цяло землище

69660

гр. Стралджа

цяло землище

66737

с. Скалица

цяло землище

69674

с. Странджа

цяло землище

66740

с. Скалище

цяло землище

69763

с. Страшимирово

цяло землище

66946

с. Славеево

цяло землище

69804

с. Стрелково

цяло землище

66980

с. Славейково

цяло землище

70104

с. Студен кладенец

цяло землище

67115

с. Славянци

цяло землище

70220

с. Царевци

цяло землище

67249

с. Слатина

цяло землище

70247

гр. Сунгурларе

цяло землище

67341

с. Сливито

цяло землище

70322

с. Суходол

цяло землище

67444

с. Сливо поле

цяло землище

70398

с. Виница

цяло землище

67489

с. Слънчево

цяло землище

70398

с. Сушина

цяло землище

67516

с. Смилец

цяло землище

70398

с. Староселка

цяло землище

67526

с. Смилец

цяло землище

70473

с. Съдиево

цяло землище

67550

с. Смин

цяло землище

70490

с. Съдийско поле

цяло землище

67622

с. Смолница

цяло землище

70528

гр. Съединение

цяло землище

67773

с. Снягово

цяло землище

70576

с. Сърнево

цяло землище

67800

гр. Созопол

цяло землище

70617

с. Сърнец

цяло землище

67831

с. Сокол

цяло землище

70634

с. Сърнино

цяло землище

67917

с. Соколник

цяло землище

70665

с. Сърпово

цяло землище

67920

с. Соколово

цяло землище

70679

с. Сърцево

цяло землище

67951

с. Соколово

цяло землище

70682

с. Сяново

цяло землище

68028

с. Солник

цяло землище

70812

с. Сливенци

цяло землище

68103

с. Полковник Иваново

цяло землище

72080

с. Смолник

цяло землище

68148

с. Софрониево

цяло землище

72117

с. Татари

цяло землище

68196

с. Спасово

цяло землище

72151

с. Твърдица

цяло землище

68254

с. Срацимир

цяло землище

72165

гр. Твърдица

цяло землище

68299

с. Сребърна

цяло землище

72179

с. Твърдица

цяло землище

68326

с. Средина

цяло землище

72196

с. Телериг

цяло землище

68357

с. Средище

цяло землище

72206

с. Телиш

цяло землище

68583

с. Срем

цяло землище

72240

с. Тенево

цяло землище

68607

с. Ставерци

цяло землище

72271

гр. Тервел

цяло землище
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1
78392

с. Церетелево

цяло землище

72299

с. Терзийско

цяло землище

2

3

72337

с. Тертер

цяло землище

78416

с. Церковски

цяло землище

72477

с. Тихомирово

цяло землище

78450

с. Церовище

цяло землище

72624

гр. Добрич

цяло землище

78519

с. Цонево

цяло землище

72693

с. Топола

цяло землище

78519

с. Голямо Делчево

цяло землище

72709

с. Тополи

цяло землище

78519

с. Дебелец

цяло землище

72713

с. Тополи дол

цяло землище

78639

с. Църква

цяло землище

72727

с. Тополица

цяло землище

80073

с. Чайка

цяло землище

72936

с. Травник

цяло землище

80217

с. Чарган

цяло землище

73016

с. Трапоклово

цяло землище

80220

с. Чарда

цяло землище

73095

с. Тригорци

цяло землище

80340

с. Челопечене

цяло землище

73119

с. Три кладенци

цяло землище

80474

с. Червенаково

цяло землище

73208

с. Троян

цяло землище

80501

гр. Червен бряг

цяло землище

73211

с. Трояново

цяло землище

80652

с. Черешово

цяло землище

73225

с. Трояново

цяло землище

80755

с. Черково

цяло землище

73362

с. Тръстеник

цяло землище

80769

с. Черна

цяло землище

73388

с. Тръстиково

цяло землище

80813

с. Черна могила

цяло землище

73393

с. Тръстиково

цяло землище

80861

с. Чернево

цяло землище

73420

с. Тулово

цяло землище

80916

с. Черни връх

цяло землище

73496

гр. Тутракан

цяло землище

80933

с. Черни връх

цяло землище

73571

с. Тънково

цяло землище

81030

с. Черничево

цяло землище

73657

с. Търнава

цяло землище

81075

с. Черногор

цяло землище

73674

с. Търнене

цяло землище

81102

с. Черноград

цяло землище

73729

с. Търновци

цяло землище

81133

с. Черноземен

цяло землище

73780

с. Тюленово

цяло землище

81178

с. Черноморец

цяло землище

73818

с. Тянево

цяло землище

81181

с. Черноморци

цяло землище

73821

с. Тянево

цяло землище

81219

с. Чернооково

цяло землище

75191

с. Устрем

цяло землище

81548

с. Чомаково

цяло землище

76064

с. Фелдфебел Денково

цяло землище

81551

с. Чомаковци

цяло землище

76193

с. Фурен

цяло землище

81582

с. Чубра

цяло землище

77044

с. Хаджи Димитър

цяло землище

81640

с. Чукарка

цяло землище

77089

с. Хаджиите

цяло землище

83017

гр. Шабла

цяло землище

77102

с. Хайредин

цяло землище

83020

с. Шаново

цяло землище

77270

гр. Хисаря

цяло землище

83051

с. Шарково

цяло землище

77284

с. Хитово

цяло землище

83291

с. Широки дол

цяло землище

77390

с. Храброво

цяло землище

83315

с. Широко поле

цяло землище

77548

с. Хърлец

цяло землище

83404

с. Шкорпиловци

цяло землище

78118

с. Царев дол

цяло землище

83524

с. Шуменци

цяло землище

78121

с. Царевец

цяло землище

85010

с. Ъглен

цяло землище

78152

с. Царевец

цяло землище

86043

с. Юлиево

цяло землище

78171

с. Царимир

цяло землище

86043

с. Юлиево

цяло землище

78238

с. Цар Самуил

цяло землище

86057

с. Юнак

цяло землище

78344

с. Ценино

цяло землище

86088

с. Юнец

цяло землище

78358

с. Ценович

цяло землище

86091

с. Юпер

цяло землище

78361

с. Ценово

цяло землище

87093

с. Ябълчево

цяло землище
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87672

с. Ястреб

цяло землище

2

3

87212

с. Ягода

цяло землище

87299

с. Якимово

цяло землище

03410

с. Бели вир

цяло землище

87374

гр. Ямбол

цяло землище

03424

с. Бели дол

цяло землище

87518

с. Яребична

цяло землище

03438

с. Бели извор

цяло землище

87655

с. Ясна поляна

цяло землище

03499

с. Бели пласт

цяло землище

03530

с. Белица

цяло землище

03544

с. Белица

цяло землище

„Приложение № 1а
към чл. 4а, ал. 4:

03681

с. Белополци

цяло землище

10152

с. Варник

цяло землище

Списък на землищата, в които има местообитания на Царския орел (Aquila heliaca) или на
Египетския лешояд (Neophron percnopterus)

10286

с. Васково

цяло землище

10389

с. Великденче

цяло землище

“
§ 28. Приложение № 1а към чл. 4а, ал. 4
се изменя така:

EK ATTE

Населено място

Обхват

1

2

3

65677

гр. Свиленград

цяло землище

67235

с. Слатина

цяло землище

69420

с. Столетово

цяло землище

00045

с. Мокрен

цяло землище

00062

с. Аврамово

цяло землище

00120

с. Върбен

цяло землище

00206

с. Албанци

цяло землище

00254

с. Алеко Константиново цяло землище

00446

с. Ангел войвода

цяло землище

00552

с. Априлово

цяло землище

00655

с. Арнаутито

цяло землище

00758

с. Асеново

цяло землище

02124

с. Багра

цяло землище

02141

с. Багрилци

цяло землище

02261

с. Бакалите

цяло землище

02292

с. Балабаново

цяло землище

02751

с. Бараци

цяло землище

03006

с. Бащино

цяло землище

03407

с. Бели бряг

цяло землище

31276

с. Змейово

цяло землище

31293

с. Знаменосец

цяло землище

31348

с. Зорница

31365

с. Зорница

11987

с. Войново

цяло землище

12190

с. Вранско

цяло землище

12259

гр. Враца

цяло землище

11569

с. Влахи

цяло землище

39236

с. Краводер

цяло землище

37558

с. Ковил

цяло землище

37622

с. Кожухарци

цяло землище

37650

с. Козаре

цяло землище

37678

с. Козаревец

цяло землище

37928

с. Кокиче

цяло землище

38008

с. Коларово

цяло землище

67862

с. Соколенци

цяло землище

54393

с. Островец

цяло землище

54403

с. Островица

цяло землище

54448

с. Остър камък

цяло землище

54479

с. Охлювец

цяло землище

62061

с. Раково

цяло землище

62147

с. Ралица

цяло землище

62390

с. Ребърково

цяло землище

59094

с. Първомайци

цяло землище

61073

с. Равна

цяло землище

61203

с. Равно

цяло землище

63313

с. Румелия

цяло землище

цяло землище

63392

с. Русалина

цяло землище

цяло землище

63402

с. Русалско

цяло землище

63450

с. Руска Бела

цяло землище

32100

с. Иваново

цяло землище

53919

с. Орлово

цяло землище

63584

с. Ръженово

цяло землище

03856

с. Бенковски

цяло землище

54016

с. Оряховица

цяло землище

54033

с. Оряхово

цяло землище

68312

с. Средец

цяло землище

с. Купците

цяло землище

78313

с. Цвятово

цяло землище

40676

27022

с. Евренозово

цяло землище

40717

с. Куртово Конаре

цяло землище

87374

гр. Ямбол

цяло землище

54260

с. Рибарци

цяло землище

87388

с. Ямино

цяло землище

06728

с. Бряговец

цяло землище

87638

с. Ясеново

цяло землище

83051

с. Шарково

цяло землище

47468

с. Маточина

цяло землище

81373

с. Чилнов

цяло землище

С Т Р.
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1

07778

с. Бял кладенец

цяло землище

70559

с. Сърнак

2

цяло землище

3

21484

с. Добрина

цяло землище

70586

с. Сърнево

цяло землище

38964

с. Костилково

цяло землище

70651

с. Сърница

цяло землище

63272

с. Ружица

цяло землище

70679

с. Сърцево

цяло землище

63714

с. Рожденско

цяло землище

48444

с. Мирянци

цяло землище

65036

с. Савино

цяло землище

48502

с. Михайлово

цяло землище

65214

с. Самодива

цяло землище

48533

с. Михалич

цяло землище

65228

с. Самокитка

цяло землище

48622

с. Мишевско

цяло землище

65303

с. Самуилово

цяло землище

48667

с. Младежко

цяло землище

65317

с. Самуилово

цяло землище

48698

с. Младиново

цяло землище

20153

с. Даскал-Атанасово

цяло землище

51161

с. Научене

цяло землище

46904

с. Малък манастир

цяло землище

51192

с. Небеска

цяло землище

46958

с. Мамарчево

цяло землище

48653

с. Млада гвардия

цяло землище

47055

с. Мандра

цяло землище

51233

с. Невша

цяло землище

47144

с. Манчево

цяло землище

51456

с. Неново

цяло землище

53134

с. Обручище

цяло землище

51487

с. Неофит Рилски

цяло землище

53206

с. Овчари

цяло землище

58253

с. Преславци

цяло землище

12530

с. Вълча поляна

цяло землище

22134

с. Долна крепост

цяло землище

12560

с. Вълче поле

цяло землище

87504

с. Яребица

цяло землище

12588

с. Вълчи извор

цяло землище

12022

с. Вокил

цяло землище

12694

с. Върбенци

цяло землище

80710

с. Черковна

цяло землище

68117

с. Сотиря

цяло землище

36590

с. Каспичан

цяло землище

68151

с. Модрен

цяло землище

46975

с. Манастир

цяло землище

27245

с. Еленово

цяло землище

53148

с. Овен

цяло землище

47860

с. Метлика

цяло землище

53182

с. Овчага

цяло землище

47891

с. Метличка

цяло землище

53240

с. Овчарово

цяло землище

47980

с. Мечкарево

цяло землище

15028

с. Главиница

цяло землище

48074

с. Миладиново

цяло землище

15062

с. Гледачево

цяло землище

48101

с. Миладиновци

цяло землище

15182

с. Глумче

цяло землище

14275

с. Гавраилово

цяло землище

15206

с. Глуфишево

цяло землище

03373

с. Беленци

цяло землище

15216

с. Глухар

цяло землище

31406

с. Зарица

цяло землище

15237

с. Глушник

цяло землище

32095

с. Иваново

цяло землище

72816

с. Тополчане

цяло землище

23978

с. Дряново

цяло землище

72824

с. Тополяне

цяло землище

24013

с. Капитан Петко войвода цяло землище

72864

с. Топчийско

цяло землище

24311

с. Дъбовец

цяло землище

06803

с. Брястово

цяло землище

24356

с. Дъбово

цяло землище

06817

с. Бубино

цяло землище

29194

с. Желю войвода

цяло землище

51830

с. Новаково

цяло землище

29221

с. Момина църква

цяло землище

52146

с. Новоселец

цяло землище

29252

с. Женда

цяло землище

52153

с. Новоселище

цяло землище

29407

с. Жинзифово

цяло землище

16359

гр. Горна Оряховица

цяло землище

29516

с. Жребино

цяло землище

62548

с. Речица

цяло землище

29581

с. Жълт камък

цяло землище

62668

с. Ридово

цяло землище

43102

с. Лале

цяло землище

63149

с. Лозен

цяло землище

43116

с. Лалково

цяло землище

11199

с. Вис

цяло землище

65797

с. Свобода

цяло землище

11243

с. Висока поляна

цяло землище

БРОЙ 24
1

ДЪРЖАВЕН
2

ВЕСТНИК

С Т Р. 6 5

3

1

15268

с. Гняздово

цяло землище

07231

с. Бъзън

2

цяло землище

3

15271

с. Говедаре

цяло землище

55885

с. Перперек

цяло землище

38409

с. Конче

цяло землище

55899

с. Перуника

цяло землище

38580

с. Корен

цяло землище

55912

с. Песнопой

цяло землище

38697

с. Кос

цяло землище

56068

с. Пет могили

цяло землище

17960

с. Боздуганово

цяло землище

56188

с. Петрово

цяло землище

73715

с. Търновци

цяло землище

56335

с. Буково

цяло землище

30260

с. Зайчино

цяло землище

59183

с. Пъстрогор

цяло землище

30452

с. Звездел

цяло землище

07781

с. Бял кладенец

цяло землище

30466

с. Звезделина

цяло землище

07870

с. Бор

цяло землище

30510

с. Зверино

цяло землище

07939

с. Брежана

цяло землище

30538

с. Звънарка

цяло землище

07942

с. Брегово

цяло землище

30569

с. Звъника

цяло землище

10906

с. Ветрушка

цяло землище

43493

с. Летовник

цяло землище

62712

с. Рисиманово

цяло землище

43548

с. Лешниково

цяло землище

62757

с. Робово

цяло землище

05894

с. Ботуня

цяло землище

11689

с. Воденичарско

цяло землище

47442

с. Маслиново

цяло землище

11692

с. Воденци

цяло землище

24699

с. Дъскотна

цяло землище

11822

с. Войводенец

цяло землище

24760

с. Дядово

цяло землище

21511

с. Добриново

цяло землище

36124

с. Капитан Димитриево цяло землище

21542

с. Добрич

цяло землище

07586

с. Бяга

цяло землище

21614

с. Добромир

цяло землище

66370

с. Сива река

цяло землище

21659

с. Доброселец

цяло землище

48979

с. Момково

цяло землище

05431

с. Борилово

цяло землище

38039

с. Колена

цяло землище

05503

с. Бориславци

цяло землище

46783

с. Маломир

цяло землище

05520

с. Борисово

цяло землище

37277

гр. Клисура

цяло землище

05623

с. Борово

цяло землище

04635

с. Богданово

цяло землище

05637

с. Борово

цяло землище

04738

с. Богомилово

цяло землище

05640

с. Боровско

цяло землище

04902

с. Божак

цяло землище

10663

с. Венчан

цяло землище

05092

с. Бозаджии

цяло землище

31005

с. Златина

цяло землище

05181

с. Бойник

цяло землище

40796

с. Куцово

цяло землище

62774

с. Рогач

цяло землище

40909

гр. Кърджали

цяло землище

62801

с. Рогозари

цяло землище

49151

с. Мостово

цяло землище

77428

с. Храстово

цяло землище

49219

с. Мрамор

цяло землище

77431

с. Християново

цяло землище

49268

с. Мрежичко

цяло землище

77476

с. Хрищени

цяло землище

51041

с. Надежден

цяло землище

30483

с. Звездец

цяло землище

51086

с. Нане

цяло землище

78149

с. Царевец

цяло землище

51097

с. Нановица

цяло землище

31173

с. Златоустово

цяло землище

51634

с. Николаево

цяло землище

55395

с. Паничково

цяло землище

43459

с. Лесово

цяло землище

55422

с. Панчево

цяло землище

62617

с. Рибино

цяло землище

55436

с. Папрат

цяло землище

11658

с. Воден

цяло землище

55645

с. Пашово

цяло землище

29522

с. Жребичко

цяло землище

55751

с. Пелин

цяло землище

73081

с. Триводици

цяло землище

55823

с. Пеньово

цяло землище

38114

с. Комарево

цяло землище

55840

с. Пепелище

цяло землище

38162

с. Комунари

цяло землище

С Т Р.
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БРОЙ 24

3

1

38830

с. Костанденец

цяло землище

69208

с. Стефан Караджово

2

цяло землище

3

39205

с. Кошов

цяло землище

69314

с. Стоил войвода

цяло землище

39462

с. Краново

цяло землище

69328

с. Стоилово

цяло землище

40422

гр. Кубрат

цяло землище

57769

с. Попско

цяло землище

11675

с. Воденичарово

цяло землище

66716

с. Скалак

цяло землище

49521

с. Мъдрец

цяло землище

66740

с. Скалище

цяло землище

38558

гр. Копривщица

цяло землище

66754

с. Скална глава

цяло землище

49686

с. Микрево

цяло землище

66812

с. Скобелево

цяло землище

57652

с. Попово

цяло землище

23755

с. Дропла

цяло землище

32665

с. Илинденци

цяло землище

21209

с. Диня

цяло землище

32679

с. Илиница

цяло землище

21302

с. Доборско

цяло землище

61488

с. Радовене

цяло землище

21806

с. Дойранци

цяло землище

61491

с. Радовец

цяло землище

44294

с. Лопушна

цяло землище

61738

с. Раздел

цяло землище

46053

с. Мадара

цяло землище

61791

с. Княжевско

цяло землище

15775

с. Голям извор

цяло землище

61844

с. Райкова могила

цяло землище

15816

с. Голямо Буково

цяло землище

87031

с. Ябланово

цяло землище

15878

с. Голямо Каменяне

цяло землище

39551

с. Красимир

цяло землище

15881

с. Голямо Крушево

цяло землище

39829

с. Кривня

цяло землище

15936

с. Голямо Чочовени

цяло землище

63286

с. Руйно

цяло землище

15944

гр. Шивачево

цяло землище

63327

с. Румянцево

цяло землище

56928

с. Повет

цяло землище

63427

гр. Русе

цяло землище

57039

с. Подкова

цяло землище

29619

с. Жълтика

цяло землище

57062

с. Подрумче

цяло землище

65650

с. Свещари

цяло землище

57073

с. Подслон

цяло землище

66229

гр. Сеново

цяло землище

46797

с. Маломирово

цяло землище

66490

с. Синдел

цяло землище

57248

с. Полковник Желязово цяло землище

67129

с. Сладка вода

цяло землище

72028

с. Табачка

цяло землище

36200

с. Каравелово

цяло землище

80443

с. Червен

цяло землище

37085

с. Китница

цяло землище

62503

с. Реселец

цяло землище

37126

с. Кладенец

цяло землище

14221

с. Габрово

цяло землище

37407

с. Княжево

цяло землище

48725

с. Млекарево

цяло землище

37455

с. Ковач

цяло землище

48765

с. Могила

цяло землище

46899

с. Малък извор

цяло землище

48831

с. Могилово

цяло землище

12414

с. Въглен

цяло землище

48917

с. Момина сълза

цяло землище

12423

с. Възел

цяло землище

48996

гр. Момчилград

цяло землище

12992

с. Врата

цяло землище

49031

с. Моравица

цяло землище

65406

с. Саранско

цяло землище

49103

с. Морянци

цяло землище

65454

с. Сбор

цяло землище

49120

с. Мост

цяло землище

65512

с. Сватбаре

цяло землище

81517

с. Чобанка

цяло землище

65629

с. Светослав

цяло землище

81534

с. Чокоба

цяло землище

66086

с. Селска поляна

цяло землище

81548

с. Чомаково

цяло землище

68895

с. Старейшино

цяло землище

81565

с. Чорбаджийско

цяло землище

68936

с. Стари чал

цяло землище

81654

с. Чукарово

цяло землище

68953

с. Старово

цяло землище

81734

с. Чуково

цяло землище

68984

с. Старо място

цяло землище

81829

с. Чучулига

цяло землище

69081

с. Старо село

цяло землище

81935

с. Черешка

цяло землище

БРОЙ 24
1

ДЪРЖАВЕН
2

ВЕСТНИК

С Т Р. 6 7

3

1

46417

с. Малка Верея

цяло землище

73506

с. Тутраканци

2

цяло землище

3

46471

с. Малка Чинка

цяло землище

40169

с. Крушевска

цяло землище

46499

с. Малки Воден

цяло землище

40186

с. Крушка

цяло землище

46557

с. Малко Брягово

цяло землище

43856

с. Лисиците

цяло землище

46574

с. Малко градище

цяло землище

43921

с. Ловец

цяло землище

46591

с. Малко Кадиево

цяло землище

54078

с. Осен

цяло землище

46632

с. Малко Попово

цяло землище

07199

с. Бъдеще

цяло землище

46646

с. Малко село

цяло землище

07288

с. Българене

цяло землище

46658

с. Малко Тръново

цяло землище

07613

с. Бяла

цяло землище

46663

гр. Малко Търново

цяло землище

07658

с. Бяла поляна

цяло землище

57813

с. Поройно

цяло землище

07733

с. Бялградец

цяло землище

66963

с. Славейково

цяло землище

57371

с. Полско Пъдарево

цяло землище

04056

с. Билка

цяло землище

57409

с. Поляна

цяло землище

04114

с. Бинкос

цяло землище

57892

с. Постник

цяло землище

04128

с. Бисер

цяло землище

57950

с. Поточница

цяло землище

04337

с. Блатец

цяло землище

58236

с. Преславен

цяло землище

04409

с. Бленика

цяло землище

15151

с. Глоджево

цяло землище

04443

с. Близнец

цяло землище

73362

с. Тръстеник

цяло землище

35143

с. Казак

цяло землище

65886

с. Севар

цяло землище

35184

с. Казаците

цяло землище

57457

с. Поляците

цяло землище

35420

с. Калитиново

цяло землище

03527

с. Белица

цяло землище

35515

с. Калояновец

цяло землище

03575

с. Беловец

цяло землище

35537

с. Калояново

цяло землище

03719

гр. Белослав

цяло землище

35540

с. Калоянци

цяло землище

03798

с. Беляковец

цяло землище

36066

с. Каняк

цяло землище

17748

с. Гранитово

цяло землище

58743

с. Пряпорец

цяло землище

27379

с. Елхово

цяло землище

58757

с. Птичар

цяло землище

81075

с. Черногор

цяло землище

58801

с. Пчела

цяло землище

81150

с. Чернолик

цяло землище

58815

с. Пчелари

цяло землище

80552

с. Черепово

цяло землище

58952

с. Пшеничево

цяло землище

80594

с. Черешица

цяло землище

58997

с. Пъдарци

цяло землище

83315

с. Широко поле

цяло землище

59063

с. Първица

цяло землище

83449

с. Шопци

цяло землище

44505

с. Любенец

цяло землище

39863

с. Криво поле

цяло землище

44522

с. Любенова махала

цяло землище

39894

с. Крин

цяло землище

44540

с. Любеново

цяло землище

39970

гр. Крумовград

цяло землище

44570

гр. Любимец

цяло землище

40018

с. Крумово

цяло землище

44687

с. Люляк

цяло землище

40083

с. Крушаре

цяло землище

44690

с. Люляково

цяло землище

65838

с. Свободен

цяло землище

44700

с. Люляково

цяло землище

65841

с. Свободиново

цяло землище

44745

с. Лютиброд

цяло землище

65890

с. Севдалина

цяло землище

44759

с. Лютидол

цяло землище

65944

с. Седефче

цяло землище

40645

с. Кунино

цяло землище

65975

с. Седловина

цяло землище

61995

с. Ракитница

цяло землище

66024

с. Секирка

цяло землище

70384

с. Сушево

цяло землище

66041

с. Селиминово

цяло землище

04131

с. Бисерци

цяло землище

06389

с. Бреница

цяло землище

73393

с. Тръстиково

цяло землище

06433

с. Бресте

цяло землище

С Т Р.
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3

1

17988

с. Груево

цяло землище

31019

с. Златиница

2

цяло землище

3

18054

с. Гугутка

цяло землище

44344

с. Луличка

цяло землище

18071

с. Гулийка

цяло землище

49518

с. Мъдрево

цяло землище

18085

с. Гулия

цяло землище

73287

с. Трънак

цяло землище

18126

с. Гургулица

цяло землище

73314

с. Трънково

цяло землище

18259

с. Гълъбинци

цяло землище

73328

с. Трънково

цяло землище

18280

гр. Гълъбово

цяло землище

49326

с. Мурга

цяло землище

38371

с. Контил

цяло землище

49343

с. Мургово

цяло землище

18410

с. Гъсково

цяло землище

49446

с. Мустрак

цяло землище

21991

с. Долище

цяло землище

32740

с. Генерал Инзово

цяло землище

22068

с. Долна Градешница

цяло землище

32826

с. Искра

цяло землище

03986

с. Беснурка

цяло землище

32915

с. Ичера

цяло землище

04008

с. Биволяне

цяло землище

34014

с. Йерусалимово

цяло землище

21078

с. Димитровче

цяло землище

34117

с. Йончово

цяло землище

73147

с. Три могили

цяло землище

35016

с. Светлен

цяло землище

27111

с. Езеро

цяло землище

35028

с. Кабиле

цяло землище

27200

с. Елена

цяло землище

69184

с. Стефан Караджа

цяло землище

27214

с. Еленино

цяло землище

39709

с. Крета

цяло землище

47562

с. Меден кладенец

цяло землище

10700

с. Верско

цяло землище

14787

с. Георги Добрево

цяло землище

11082

с. Винарово

цяло землище

14800

с. Гергевец

цяло землище

22887

с. Долно Черковище

цяло землище

15429

с. Големанци

цяло землище

22914

с. Долно Ябълково

цяло землище

67725

с. Снежа

цяло землище

23011

с. Доситеево

цяло землище

67742

с. Снежинка

цяло землище

23306

с. Драгово

цяло землище

67767

с. Снягово

цяло землище

24459

с. Дъждовник

цяло землище

67831

с. Сокол

цяло землище

24462

с. Дъждовница

цяло землище

36703

с. Кацелово

цяло землище

24482

с. Дълбоки

цяло землище

73585

с. Тънково

цяло землище

56527

с. Питово

цяло землище

17035

с. Горно Ябълково

цяло землище

56767

с. Плешинци

цяло землище

17097

с. Горска поляна

цяло землище

56825

с. Плоска могила

цяло землище

17169

с. Горско

цяло землище

35777

с. Камен дял

цяло землище

17186

с. Горско Дюлево

цяло землище

35897

с. Каменово

цяло землище

20674

с. Дервишка могила

цяло землище

72730

с. Тополка

цяло землище

20732

с. Джанка

цяло землище

72761

гр. Тополовград

цяло землище

20746

гр. Джебел

цяло землище

72789

с. Тополово

цяло землище

20755

с. Джелепско

цяло землище

72792

с. Тополово

цяло землище

20482

гр. Девня

цяло землище

14060

с. Габерово

цяло землище

72895

с. Точилари

цяло землище

10149

с. Варненци

цяло землище

48307

с. Минзухар

цяло землище

04457

с. Блъсково

цяло землище

36717

с. Качулка

цяло землище

68566

с. Средска

цяло землище

36779

гр. Кермен

цяло землище

68583

с. Срем

цяло землище

36899

с. Кирилово

цяло землище

68727

с. Стамболово

цяло землище

44728

с. Лютаджик

цяло землище

68730

с. Хан Аспарухово

цяло землище

30908

с. Зимовина

цяло землище

68850

гр. Стара Загора

цяло землище

30956

с. Златари

цяло землище

39030

гр. Котел

цяло землище

30990

с. Злати войвода

цяло землище

39058

с. Котлари

цяло землище

БРОЙ 24
1

ДЪРЖАВЕН
2

ВЕСТНИК

С Т Р. 6 9

3

1

47737

с. Мезек

цяло землище

39400

с. Кралево

2

цяло землище

3

81462

с. Чифлик

цяло землище

39483

с. Крапец

цяло землище

20184

гр. Две могили

цяло землище

16267

с. Горна крепост

цяло землище

70514

с. Съединение

цяло землище

16287

с. Горна кула

цяло землище

73804

с. Тютюнче

цяло землище

16496

с. Горни Главанак

цяло землище

75191

с. Устрем

цяло землище

36213

с. Каравельово

цяло землище

75201

с. Устрен

цяло землище

70737

с. Сини връх

цяло землище

75254

с. Узуново

цяло землище

70785

с. Сенце

цяло землище

37705

с. Козарско

цяло землище

70809

с. Сипец

цяло землище

76039

с. Факия

цяло землище

72134

с. Татул

цяло землище

06481

с. Брестовене

цяло землище

72211

с. Телчарка

цяло землище

15610

с. Голобрадово

цяло землище

72240

с. Тенево

цяло землище

15641

с. Голяма бара

цяло землище

78642

с. Църквица

цяло землище

15698

с. Голяма долина

цяло землище

80065

с. Чавка

цяло землище

15713

с. Голяма Чинка

цяло землище

80087

с. Чайка

цяло землище

46694

с. Малко Чочовени

цяло землище

80145

с. Чал

цяло землище

46704

с. Малко Шарково

цяло землище

80176

с. Боровица

цяло землище

05284

гр. Болярово

цяло землище

80248

с. Чеганци

цяло землище

05308

с. Болярско

цяло землище

81362

с. Чилик

цяло землище

05325

с. Болярци

цяло землище

81387

с. Чинтулово

цяло землище

24565

гр. Дългопол

цяло землище

02796

с. Басарбово

цяло землище

77308

гр. Цар Калоян

цяло землище

29177

с. Желъд

цяло землище

00583

с. Арбанаси

цяло землище

30212

с. Задруга

цяло землище

00624

с. Арковна

цяло землище

30274

с. Зайчино ореше

цяло землище

00789

с. Аспарухово

цяло землище

30541

с. Звънарци

цяло землище

38981

с. Костино

цяло землище

72337

с. Тертер

цяло землище

44803

с. Лясковец

цяло землище

30065

гр. Завет

цяло землище

44851

с. Лясково

цяло землище

41109

с. Кюлевча

цяло землище

46084

гр. Маджарово

цяло землище

69986

с. Струпец

цяло землище

46098

с. Маджерито

цяло землище

69990

с. Струя

цяло землище

46139

с. Майсторово

цяло землище

70055

с. Студена

цяло землище

29458

с. Житница

цяло землище

70104

с. Студен кладенец

цяло землище

52221

с. Ново село

цяло землище

70202

с. Сулица

цяло землище

38804

с. Косово

цяло землище

70319

с. Сухово

цяло землище

22157

с. Долна кула

цяло землище

70456

с. Събрано

цяло землище

22575

с. Долно Ботево

цяло землище

48773

с. Могила

цяло землище

22705

с. Долно Луково

цяло землище

51768

с. Нисово

цяло землище

22747

с. Долно Озирово

цяло землище

36511

с. Карлуково

цяло землище

22770

с. Долно поле

цяло землище

66603

с. Сипей

цяло землище

22825

с. Долноселци

цяло землище

66679

с. Ситово

цяло землище

22856

с. Долно Съдиево

цяло землище

67101

с. Славяново

цяло землище

47545

с. Меден бук

цяло землище

67132

с. Сладкодум

цяло землище

52372

с. Ночево

цяло землище

67146

с. Сладун

цяло землище

53480

с. Окоп

цяло землище

67154

с. Сладък кладенец

цяло землище

53713

с. Орешари

цяло землище

67177

с. Сламино

цяло землище

53761

с. Орешец

цяло землище

67297

с. Сливарка

цяло землище

С Т Р.

70

ДЪРЖАВЕН

1

2

ВЕСТНИК

БРОЙ 24

3

1

67338

гр. Сливен

цяло землище

62935

с. Розино

2

цяло землище

3

84019

с. Щерна

цяло землище

62949

с. Розино

цяло землище

84036

с. Щит

цяло землище

10985

с. Видинци

цяло землище

11346

с. Вишеград

цяло землище

12468

с. Вълкович

цяло землище

11363

с. Вишна

цяло землище

32281

с. Игнатица

цяло землище

78519

с. Цонево

цяло землище

32456

с. Изворово

цяло землище

87429

с. Янково

цяло землище

32487

с. Изворово

цяло землище

30096

с. Завой

цяло землище

32576

с. Изгрев

цяло землище

30119

с. Загоре

цяло землище

56959

с. Подвис

цяло землище

30171

с. Загорци

цяло землище

47528

с. Медвен

цяло землище

30234

с. Заимчево

цяло землище

37037

с. Китен

цяло землище

31142

с. Златолист

цяло землище

65509

с. Сваленик

цяло землище

38176

с. Комунига

цяло землище

39832

с. Кривня

цяло землище

38248

с. Кондово

цяло землище

14252

с. Габърница

цяло землище

38279

с. Коневец

цяло землище

69020

с. Староселец

цяло землище

38282

с. Конево

цяло землище

81966

с. Черник

цяло землище

38317

с. Конници

цяло землище

83301

с. Широково

цяло землище

38340

с. Константиновец

цяло землище

83510

гр. Шумен

цяло землище

38875

с. Костелево

цяло землище

83524

с. Шуменци

цяло землище

46156

с. Мак

цяло землище

84049

с. Щръклево

цяло землище

12293

с. Врело

цяло землище

86091

с. Юпер

цяло землище

23532

с. Драката

цяло землище

10447

гр. Велико Търново

цяло землище

23557

с. Драма

цяло землище

51442

с. Ненково

цяло землище

39565

с. Красино

цяло землище

51473

с. Неофит Бозвелиево

цяло землище

05863

с. Ботево

цяло землище

51528

с. Нефела

цяло землище

05904

с. Ботурче

цяло землище

58428

с. Присадец

цяло землище

05952

с. Бояджик

цяло землище

30586

с. Звънче

цяло землище

05983

с. Боян Ботево

цяло землище

30606

с. Згориград

цяло землище

06001

с. Бояново

цяло землище

30747

с. Зелениково

цяло землище

06080

с. Браница

цяло землище

30795

с. Землен

цяло землище

32634

с. Илийско

цяло землище

35609

с. Калчево

цяло землище

81027

с. Черничево

цяло землище

35660

с. Камен

цяло землище

81044

с. Черничино

цяло землище

35756

с. Камен връх

цяло землище

47617

с. Медовене

цяло землище

35794

с. Каменец

цяло землище

47620

с. Медовец

цяло землище

35849

с. Каменка

цяло землище

44327

гр. Луковит

цяло землище

62606

с. Рибен дол

цяло землище

51956

с. Нова Черна

цяло землище

35955

с. Каменяк

цяло землище

36350

с. Карамфил

цяло землище

35972

с. Каменяне

цяло землище

36525

гр. Карнобат

цяло землище

36004

с. Камчия

цяло землище

72477

с. Тихомирово

цяло землище

36021

с. Кандилка

цяло землище

72480

с. Тича

цяло землище

43615

с. Леярово

цяло землище

04563

с. Богдан

цяло землище

43699

с. Лиляново

цяло землище

62832

с. Рогозиново

цяло землище

80950

с. Черни връх

цяло землище

62846

с. Рогозче

цяло землище

53335

с. Огняново

цяло землище

03188

с. Безводно

цяло землище

35208

с. Казашка река

цяло землище

62921

с. Роза

цяло землище

23501

с. Дражево

цяло землище

БРОЙ 24
1

ДЪРЖАВЕН
2

ВЕСТНИК

С Т Р. 7 1

3

1

00084

с. Аврен

цяло землище

55097

с. Падало

2

цяло землище

3

00330

с. Александрово

цяло землище

55155

гр. Пазарджик

цяло землище

05712

с. Босилица

цяло землище

55169

с. Пазарци

цяло землище

81267

с. Черньовци

цяло землище

55289

с. Памукчии

цяло землище

56839

с. Плоски

цяло землище

55333

с. Панаретовци

цяло землище

06197

с. Братя Кунчеви

цяло землище

59197

с. Пъстроок

цяло землище

06584

с. Брусевци

цяло землище

59207

с. Пътниково

цяло землище

06687

с. Бръшлян

цяло землище

59313

с. Планинско

цяло землище

36909

с. Кирилово

цяло землище

61025

с. Рабово

цяло землище

36938

с. Кирово

цяло землище

61063

с. Равен

цяло землище

22375

с. Долни Главанак

цяло землище

61131

с. Равна гора

цяло землище

15014

с. Главаци

цяло землище

61310

с. Радево

цяло землище

66980

с. Славейково

цяло землище

61340

с. Радецки

цяло землище

16701

с. Горно Ботево

цяло землище

61371

с. Радилово

цяло землище

16835

с. Горно Луково

цяло землище

61460

гр. Раднево

цяло землище

16866

с. Горно Озирово

цяло землище

66233

с. Сеноклас

цяло землище

16907

с. Горно поле

цяло землище

66411

с. Силен

цяло землище

16941

с. Горноселци

цяло землище

66456

с. Симеоново

цяло землище

27382

гр. Елхово

цяло землище

66487

с. Синапово

цяло землище

27512

с. Енчец

цяло землище

66500

с. Синделци

цяло землище

27663

с. Ефрем

цяло землище

66559

с. Синитово

цяло землище

27680

с. Едрино

цяло землище

66562

с. Синчец

цяло землище

29074

с. Железари

цяло землище

69496

с. Стоян Заимово

цяло землище

29101

с. Железино

цяло землище

69554

с. Стояновци

цяло землище

73225

с. Трояново

цяло землище

69612

с. Стражевци

цяло землище

04981

с. Божичен

цяло землище

69657

с. Стражница

цяло землище

05058

с. Божурово

цяло землище

69674

с. Странджа

цяло землище

05102

с. Бозвелийско

цяло землище

69688

с. Странджево

цяло землище

05124

с. Боил

цяло землище

69715

с. Страхил войвода

цяло землище

05699

с. Боряна

цяло землище

69794

с. Стрелец

цяло землище

67876

с. Соколец

цяло землище

69849

с. Стремово

цяло землище

67893

с. Соколите

цяло землище

69852

с. Стремци

цяло землище

67920

с. Соколово

цяло землище

69883

с. Стройно

цяло землище

67982

с. Соколяне

цяло землище

46070

с. Маджари

цяло землище

80311

с. Челопек

цяло землище

76073

с. Филаретово

цяло землище

80844

с. Черна скала

цяло землище

76100

с. Филипово

цяло землище

40988

с. Кърчовско

цяло землище

77030

с. Хаджидимитрово

цяло землище

43178

с. Лебед

цяло землище

77061

с. Хаджиево

цяло землище

43205

с. Левка

цяло землище

77089

с. Хаджиите

цяло землище

43270

с. Ленище

цяло землище

77092

с. Хаджийско

цяло землище

81743

с. Стражец

цяло землище

77150

с. Ханово

цяло землище

43308

с. Ленско

цяло землище

77181

гр. Харманли

цяло землище

53802

с. Орешник

цяло землище

77267

с. Хисар

цяло землище

53816

с. Орешница

цяло землище

77339

с. Ходжовци

цяло землище

54506

с. Очиндол

цяло землище

83288

с. Широка поляна

цяло землище

55070

с. Паволче

цяло землище

87165

с. Яворово

цяло землище
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3

1

87182

с. Яворово

цяло землище

56397

с. Пиргово

2

цяло землище

3

87254

с. Яздач

цяло землище

56441

с. Писанец

цяло землище

87713

с. Ястребово

цяло землище

57217

с. Поликраище

цяло землище

07729

с. Бял бряг

цяло землище

57995

с. Правда

цяло землище

10714

с. Веселец

цяло землище

58147

с. Прелез

цяло землище

10762

с. Веселиново

цяло землище

61741

с. Разделна

цяло землище

10803

гр. Ветово

цяло землище

62732

с. Риш

цяло землище

10865

с. Ветрино

цяло землище

65019

с. Сава

цяло землище

цяло землище

65022

с. Савин

цяло землище

65200

с. Самоводене

цяло землище

16105

с. Горичево

23902

с. Дряновец

цяло землище

47319

с. Марково

цяло землище

67578

с. Смирненски

цяло землище

21926

с. Долец

цяло землище

32192

с. Иван Шишманово

цяло землище

43253

с. Леденик

цяло землище

77356

с. Хотница

цяло землище

с. Храброво

цяло землище

52310

с. Ново Янково

цяло землище

77387

54362

с. Острица

цяло землище

72357

с. Тетово

цяло землище

78238
39520

с. Цар Самуил
с. Красен

цяло землище
цяло землище

55110

с. Падина

цяло землище

70682

с. Сяново

цяло землище

55470

с. Партизани

цяло землище

72552

с. Тодоричене

цяло землище

55837

с. Пепелина

цяло землище

56099

с. Петревене

цяло землище

56143

с. Петров дол

цяло землище

77462

с. Христо Даново

цяло землище

58503

гр. Провадия

цяло землище

32888

с. Исперихово

цяло землище

39921

гр. Кричим

цяло землище

69078

с. Старо село

цяло землище

§ 29. Приложение № 6 към чл. 26, ал. 6 се изменя така:

“
„Приложение № 6
към чл. 26, ал. 6

ЗАЯВЛЕНИЕ
за доброволен отказ от поет ангажимент по мярка 214 „Агроекологични плащания“ от Програмата
за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г.
Данни за заявлението:
УРН:
Данни за кандидата (Физическо лице)
Физическо лице:
ЕГН/ЕНЧ
Лична карта/паспорт №
Издадена от
на дата
Адрес за кореспонденция:
Телефон:
Мобилен:
Данни за кандидата (Юридическо лице/ЕТ)
Юридическо лице/ЕТ
ЕИК/БУЛСТАТ:
Управляващо лице:
ЕГН/ЕНЧ
Лична карта/паспорт №
Издадена от
на дата
Адрес за кореспонденция:
Телефон:
Мобилен:
Данни за упълномощеното лице:
Физическо лице:
ЕГН/ЕНЧ
Лична карта/паспорт №
Издадена от
на дата
Прилагам копие от нотариално заверено изрично пълномощно
Направления, от които желая да се откажа:
Всички направления по мярка 214 „Агроекологични плащания“
Биологично растениевъдство
Биологично пчеларство
Възстановяване и поддържане на затревени площи с висока природна стойност (ВПС – 1)
Поддържане на местообитанията на защитени видове в обработваеми земи, разположени
в орнитологични важни места (ВПС – 4)
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Поддържане на характеристики на ландшафта с направление традиционно отглеждане на
овощни култури
Въвеждане на сеитбообращение за опазване на почвите и водите
Контрол на почвената ерозия
Опазване на застрашени от изчезване местни породи
Традиционни практики за сезонна паша (пасторализъм)
Декларирам, че:
· Запознат съм и съм съгласен да възстановя всички получени средства до момента заедно със
законните лихви съгласно чл. 18, ал. 4 от Наредба № 11 от 2009 г. за направленията, от които се
отказвам.
· Запознат съм и съм съгласен да ми бъдат наложени санкции, ако в резултат на административни проверки и/или проверки на място бъдат открити нередности в подаденото от мен заявление за
подпомагане.
· Запознат съм, че нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс за предоставени от мен неверни данни.
Дата на подаване:
Подпис
Печат (за ЕТ и Юридически лица)“.

§ 30. В приложение № 7 към чл. 49, ал. 1
„Списък на застрашените от изчезване местни
породи“ се създават т. 28 – 34:
„28. Българско родопско говедо. 29. Българска бяла млечна коза. 30. Североизточна
българска тънкорунна овца. 31. Карнобатска
тънкорунна овца. 32. Тракийска тънкорунна
овца. 33. Старопланински цигай. 34. Дунавска
бяла свиня.“
Преходни и заключителни разпоредби
§ 31. (1) За заявления за подпомагане, чиято
начална година на подаване на „Заявлението
за подпомагане“ е 2009 г., агроекологичните
дейности или направления могат да се изпълняват при условията и по реда на наредбата
за период до седем последователни години.
(2) През всяка следваща година до изтичане
на срока по ал. 1 кандидатите за подпомагане
подават „Заявление за плащане“.
(3) Подпомаганите лица са длъжни да
подготвят, представят и спазват план за
минимум четириполно сеитбообращение за
всяка следваща година до изтичането на срока
по ал. 1, който да е заверен от дипломиран
агроном, когато кандидатстват по направление
„Въвеждане на сеитбообращение за опазване
на почвите и водите“.
§ 32. (1) За заявления за подпомагане, чиято
начална година на подаване на „Заявлението
за подпомагане“ е 2010 г., агроекологичните
дейности или направления могат да се изпълняват при условията и по реда на наредбата
за период до шест последователни години.
(2) През всяка следваща година до изтичане
на срока по ал. 1 кандидатите за подпомагане
подават „Заявление за плащане“.
(3) Подпомаганите лица са длъжни да
подготвят, представят и спазват план за
минимум четириполно сеитбообращение за
всяка следваща година до изтичането на срока
по ал. 1, който да е заверен от дипломиран
агроном, когато кандидатстват по направление
„Въвеждане на сеитбообращение за опазване
на почвите и водите“.

§ 33. (1) През 2013 г. заявленията за подпомагане по чл. 2, ал. 1, по които има поет
агроекологичен ангажимент преди 2013 г., се
одобряват по реда на тяхното подаване.
(2) Заявленията за подпомагане по чл. 2,
ал. 1, т. 1 и 5, чиято начална година на подаване
е 2013 г., се одобряват по реда на тяхното подаване след одобрение на заявленията по ал. 1.
(3) Заявленията за подпомагане по чл. 2,
ал. 1, т. 2, 3 и 4, чиято начална година на
подаване е 2013 г., се одобряват по реда на
тяхното подаване след одобрение на заявленията по ал. 2.
(4) Изпълнителният директор на ДФЗ – РА,
в срок от 30 юни до 31 декември 2013 г., след
одобрение на министъра на земеделието и храните, определя със заповед бюджет за мярка
214 „Агроекологични плащания“ за 2013 г.
§ 34. Земеделските стопани, подпомагани по
направление „Въвеждане на сеитбообращение
за опазване на почвите и водите“, които през
кампания 2013 г. подават „Заявление за плащане“, представят документа по чл. 47, ал. 1,
т. 5 в срок до 15 май 2013 г.
§ 35. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“
§ 36. В Наредба № 3 от 2011 г. за условията
и реда за прилагане на мярка 213 „Плащания по
Натура 2000 и плащания, свързани с Директива
2000/60/ЕО за земеделски земи“ от Програмата за развитие на селските райони за периода
2007 – 2013 г. (обн. ДВ бр. 18 от 2011 г.; изм.,
бр. 65 от 2011 г.) се правят следните изменения
и допълнения:
1. В чл. 4 след думите „ПРСР 2007 – 2013 г.“
се поставя запетая и се добавя „с изключение
при комбиниране на дейностите по мярка 213
„Плащания по Натура 2000 и плащания, свързани с Директива 2000/60/ЕО – за земеделски
земи“ от ПРСР 2007 – 2013 г. с направление
„Въвеждане на сеитбообращение за опазване
на почвите и водите“.
2. В приложение № 1 към чл. 6 Таблица № 1
„Компенсаторни плащания по защитени зони
за земеделски земи“ се изменя така:
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„
№
по
ред
1

Код на защитената
зона
2

Име на защитената зона
3

Забрани/ограничения/режими
4

5

20

65

1

BG 0002048 Суха река

2

BG 0002046 Ятата

3

BG 0002017 Комплекс Белен- 20
ски острови
BG 0002015 Язовир Конуш

4
5

6

70
65

7

8

30

9
70

10

11

12

13

A

B

C

14

15

16

120

85

65

30

30

0

0

30

120

20

0

30

30

65

65

85

65

0

0

0

6
7

BG 0002091 Остров Лакът

20

30

50

20

0

8

BG 0000242 З а л и в Ч е н г е н е 20
скеле
BG 0002007 Остров Ибиша

30

50

20

0

9

10 BG 0002005 Понор

20

11 BG 0002009 Златията

20

12 BG 0002023 Язовир Овчарица

20

13 BG 0002028 Комплекс Страл- 20
джа
14 BG 0002085 Чаиря
20

65

20

BG 0002086 О р и з и щ а Ц а л а- 20
пица
BG 0002067 Остров Голя

65

15 BG 0002008 Остров до Горни
Цибър
16 BG 0002114 Рибарници Челопечене
17 BG 0002112 Руй
20

0

0

0

30

28.5

70

148.5

20

0

30

28.5

70

148.5

85

65

30

28.5

78.5

20

0

30

28.5

70

148.5

20

0

30

28.5

70

148.5

20

0

0

0

0

0

0

0

70

148.5

20

0

78.5

20

0

70

148.5

85

65

30

28.5

30

28.5

30

28.5

30

28.5

78.5

20

0

30

28.5

78.5

20

0

22 BG 0000494 Централен Балкан

0

0

0

23 BG 0002018 Остров Вардим

0

0

0

50

20

0

78.5

20

0

148.5

20

0

18 BG 0002096 Обнова

20

19 BG 0002094 Адата – Тунджа

20

20 BG 0002095 Гор ен Дъ бн и к – 20
Телиш
21 BG 0002104 Цибърско блато
20

65

24 BG 0002024 Рибарници Мечка 20

30

25 BG 0002025 Ломовете

20

30

28.5

26 BG 0002110 Априлци

20

30

28.5

70

27 BG 0000241 Сребърна

30

28.5

58.5

0

0

28 BG 0002006 Рибарници Орсоя 20

30

28.5

78.5

20

0

29 BG 0002031 Стената

20

30

28.5

78.5

20

0

30 BG 0002064 Гарванско блато

20

30

28.5

78.5

20

0

31 BG 0002065 Б л а т о М а л ъ к 20
Преславец
32 BG 0002001 Раяновци
20

30

28.5

78.5

20

0

30

28.5

148.5

20

0

0

0

0

148.5

20

0

50

20

0

70

33 BG 0000209 Пирин
34 BG 0002004 Дол н и Б ог р ов – 20
Казичене
35 BG 0002010 Язовир Пясъчник x20

30

28.5

x30

36 BG 0002019 Бяла река

20

30

28.5

37 BG 0002102 Деветашко плато

20

30

28.5

38 BG 0002003 Кресна

20

30

28.5

70

70

78.5

20

0

148.5

20

0

78.5

20

0
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8

39 BG 0002052 Язовир Жребчево 20

30

40 BG 0002059 Каменски баир

20

41 BG 0002078 Славянка

20

42 BG 0002088 Микре

20

43 BG 0000113 Витоша

9
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14

15

16

28.5

78.5

20

0

30

28.5

78.5

20

0

30

28.5

78.5

20

0

30

28.5

78.5

20

0

30

28.5

58.5

0

0

0

0

0

44 BG 0000495 Рила

10

11

12

13

45 BG 0002012 Крумовица

20

30

28.5

78.5

20

0

46 BG 0002013 Студен кладенец

20

30

28.5

78.5

20

0

47 BG 0002039 Хърсовска река

20

65

30

70

120

85

65

48 BG 0002083 С в и щ о в с к о - Б е - 20
ленска низина
49 BG 0000273 Бургаско езеро

65

30

28.5

78.5

85

65

30

28.5

58.5

0

0

30

28.5

148.5

20

0

30

28.5

78.5

20

0

30

28.5

78.5

20

0

30

28.5

148.5

20

0

30

28.5

78.5

20

0

50 BG 0002099 Кочериново

20

51 BG 0002103 Злато поле

20

52 BG 0002105 Персенк

20

53 BG 0002111 Велчево

20

54 BG 0002079 Осогово

20

70

70

55 BG 0002107 Бобошево

20

70

30

28.5

148.5

20

0

56 BG 0002108 Скрино

20

70

30

28.5

148.5

20

0

57 BG 0002020 Радинчево

20

30

28.5

78.5

20

0

58 BG 0002071 Мост Арда

20

30

28.5

78.5

20

0

59 BG 0002070 Рибарници Хаджи 20
Димитрово
60 BG 0002057 Б е с а п а р с к и р и - 20
дове
61 BG 0002014 Маджарово
20

30

28.5

78.5

20

0

30

28.5

148.5

85

65

30

28.5

78.5

20

0

30

28.5

78.5

20

0

30

28.5

70

148.5

85

65

30

28.5

78.5

20

0

30

28.5

70

128.5

65

65

30

28.5

78.5

20

0

62 BG 0000332 К а р л у к о в с к и 20
карст
63 BG 0000240 Студенец
20

65

65

64 BG 0002053 Врачански Балкан 20
65 BG 0002040 Странджа

65

70

66 BG 0002069 Рибарници Звъни- 20
чево
67 BG 0002089 Ноевци

70

30

28.5

128.5

0

0

68 BG 0002101 Мещица

70

30

28.5

128.5

0

0

70

30

28.5

148.5

20

0

30

28.5

148.5

85

65

30

28.5

78.5

20

0

30

28.5

78.5

20

0

30

28.5

58.5

0

0

28.5

28.5

0

0

148.5

85

65

0

0

0

69 BG 0002100 Долна Козница

20

70 BG 0002030 Комплекс Ка ли- 20
мок
71 BG 0002022 Язовир Розов кла- 20
денец
72 BG 0002058 С и н и т е к а м ъ - 20
ни – Гребенец
73 BG 0002063 Западни Родопи

65

74 BG 0002087 Марица Пловдив
75 BG 0002062 Лудогорие

20

65

30

28.5

70

70

76 BG 0000237 Остров Пожарево
77 BG 0000270 Атанасовско езеро 20

30

28.5

78.5

20

0

78 BG 0002027 Я з о в и р М а л к о 20
Шарково
79 BG 0002074 Никополско плато 20

30

28.5

78.5

20

0

30

28.5

148.5

85

65

65

70

С Т Р.
1
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80 BG 0002090 Берковица

4

5

20

81 BG 0002092 Х а р м а н л и й с к а 20
река
82 BG 0002093 Овчарово
20
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6

7

8

70

30

10

11

12

13

14

15

16

28.5

148.5

20

0

30

28.5

78.5

20

0

30

28.5

148.5

20

0

20

30

28.5

78.5

20

0

20

30

28.5

78.5

20

0

30

28.5

148.5

85

65

20

30

28.5

78.5

20

0

20

30

50

20

0

88 BG 0002016 Рибарници Плов- 20
див
89 BG 0002051 Калиакра
20

30

50

20

0

108.5

20

0

148.5

85

65

108.5

20

0

108.5

20

0

83 BG 0002106 Язовир Ивайловград
84 BG 0002041 Ком п лекс Ропо тамо
85 BG 0002029 К о т л е н с к а п л а нина
86 BG 0002081 Марица – Първомай
87 BG 0000152 Поморийско езеро

92 BG0000156
93 BG0002098
94 BG0002072
95 BG0002026
96 BG0002073
97 BG0002109

65

28.5

30

28.5

Д у р а н к у л а ш к о 20
езеро
Шабленски езерен 20
комплекс
Рупите
20

30

28.5

30

28.5

30

28.5

78.5

20

0

Мелнишки пира- 20
миди
Дервенски възви- 20
шения
Добростан

30

28.5

78.5

20

0

30

28.5

148.5

85

65

58.5

0

0

100

0

0

20

65

65

30
70
30
30

70

28.5

Васильовска планина
Бакърлъка

70

70

100 BG0002076

Триград – Мурса- 20
лица
Места

101 BG0002066

Западна Странджа 20

65

102 BG0002021

Сакар

103 BG0002002

Западен Балкан

104 BG0002060
105 BG0000191

98 BG0002077

70

30

90 BG 0002043 Емине
91 BG0002050

20

70

9
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30

30
30

28.5

58.5

0

0

30

28.5

148.5

20

0

30

28.5

30

28.5

70

65

30

28.5

65

30

28.5

Галата

30

28.5

30

106 BG0002082

Варненско-Белославско езеро
Батова

107 BG0002061

Балчик

20

108 BG0000271

Мандра-Пода

20

109 BG0002044

К а м ч и йск а п ланина
Палакария
20

65

65

112 BG0002054

Провадийска-Ро- 20
якско плато
Средна гора
20

113 BG0002097

Белите скали

114 BG0002045

Комплекс Камчия

99 BG0002113

110 BG0002084
111 BG0002038

20

65

70

20
20

65

70

30

28.5

30

28.5

30

28.5

30

28.5

30

28.5

30

28.5

30

28.5

30
30
30

28.5

58.5

0

0

148.5

85

65

70

148.5

85

65

70

128.5

65

65

58.5

0

0

30

0

0

128.5

65

65

78.5

20

0

70

78.5

20

0

128.5

65

65

148.5

20

0

148.5

85

65

78.5

20

0

28.5

78.5

20

0

28.5

58.5

0

0

70

70

70

30

30

30

30

“
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За министър:
Цветан Димитров
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Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 23 от 2009 г. за условията и реда
за предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ по мярка „Прилагане на стратегиите
за местно развитие“ и по мярка „Управление
на местни инициативни групи, придобиване
на умения и постигане на обществена активност на съответната територия за местните
инициативни групи, прилагащи стратегии за
местно развитие“ от Програмата за развитие
на селските райони за периода 2007 – 2013 г.
(обн., ДВ, бр. 1 от 2010 г.; изм., бр. 38 и 55 от
2010 г., бр. 5, 81 и 104 от 2011 г.)
§ 1. В чл. 3, ал. 2 думите „до 28 февруари
2012 г.“ се заличават.
§ 2. В чл. 4, ал. 3 след думите „чл. 22“ се
добавя „и чл. 22а“.
§ 3. В чл. 7а, ал. 1, т. 1 думите „чл. 93, параграф 1, чл. 94 и чл. 96, параграф 2, буква „а“
от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на
Съвета от 25 юни 2002 г. относно финансовия
регламент, приложим към общия бюджет на
Европейските общности (обн., ОВ L, бр. 248
от 16 септември 2002 г.)“ се заменят с „чл. 106,
параграф 1, чл. 107, параграф 1 и чл. 109,
параграф 2, буква „а“ от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент
и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно
финансовите правила, приложими за общия
бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент
(ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета (ОВ L,
бр. 298 от 26 октомври 2012 г.)“.
§ 4. В чл. 10 се създава ал. 6:
„(6) Финансовите средства, предвидени в
СМР за определена година, може да бъдат
договаряни до 31 декември на следващата календарна година, с изключение на средствата,
предвидени за 2013 г., и средствата за управление, придобиване на умения и постигане
на обществена активност на територията на
действие на МИГ.“
§ 5. В чл. 11 се създава ал. 8:
„(8) При изменение на наредбата, определяща условията и реда за подпомагане на
съответната мярка от ПРСР, новите условия
се прилагат за:
1. заявления, подадени след промяна на
стратегията за местно развитие по реда на
чл. 22 и чл. 22а, когато съответното условие
изрично е посочено в стратегията за местно
развитие, или
2. заявления, подадени в период на прием,
започнал след влизане в сила на съответното
изменение, когато съответното условие не е
посочено изрично в стратегията за местно
развитие.“
§ 6. В чл. 12, ал. 2 се правят следните
изменения и допълнения:
1. В т. 12 след думата „такси“ се добавя
„и застраховки“.
2. В т. 14 думите „една година от подаване
на заявлението за подпомагане“ се заменят с
„1 януари 2007 г.“.
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§ 7. В чл. 12а се правят следните изменения:
1. Алинеи 1, 2 и 3 се изменят така:
„(1) За разходи, чиято стойност е повече
от левовата равностойност на 15 000 евро без
ДДС, с цел установяване на обосноваността на
предложените разходи кандидатите с проекти
към стратегията за местно развитие следва да
представят най-малко три съпоставими независими оферти в оригинал, които съдържат
фирмата на търговското дружество, срока на
валидност на офертата, датата на издаване
на офертата, подпис и печат на оферента.
Кандидатът представя и заверени копия на
предварителни или окончателни договори с
избраните изпълнители/доставчици, които
трябва да съдържат марка, модел, цена в
левове или евро, срок и начин за доставка
и описание на ДДС.
(2) За разходи, чиято стойност е повече
от левовата равностойност на 15 000 евро
без ДДС, за които са определени референтни
цени, се изисква предоставяне на една оферта в оригинал, която съдържа фирмата на
търговското дружество, срока на валидност
на офертата, датата на издаване на офертата,
подпис и печат на оферента, с цел съпоставяне с референтните цени и определяне на
обоснованост та. Кандидат ът представя и
заверени копия на предварителни или окончателни договори с избраните изпълнители/
доставчици, които трябва да съдържат марка,
модел, цена в левове или евро, срок и начин
за доставка и описание на ДДС.
(3) За разходи, чиято стойност е по-малка
от левовата равностойност на 15 000 евро без
ДДС, се изисква представяне на най-малко една
оферта в оригинал, която съдържа фирмата на
търговското дружество, срока на валидност
на офертата, дата на издаване на офертата,
подпис и печат на оферента, с цел определяне
на обосноваността на предложените разходи.
Кандидатът представя и заверени копия на
предварителни или окончателни договори с
избраните изпълнители/доставчици, които
трябва да съдържат марка, модел, цена в
левове или евро, срок и начин за доставка и
описание на ДДС.“
2. В ал. 5 думата „основателността“ се
заменя с „обосноваността“.
3. В ал. 10 думите „чл. 14, ал. 4 и 5 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) (ДВ,
бр. 28 от 2004 г.) или чл. 1, ал. 4 от Наредбата
за възлагане на малки обществени поръчки
(НВМОП) (ДВ, бр. 84 от 2004 г.)“ се заменят с
„чл. 14а, ал. 3 и 4 от Закона за обществените
поръчки (ЗОП)“.
4. В ал. 11 думите „чл. 14, ал. 4 и 5 ЗОП
или чл. 1, ал. 4 НВМОП“ се заменят с „чл. 14а,
ал. 3 и 4 ЗОП“, а думите „или НВМОП“ се
заличават.
5. В ал. 12 думите „чл. 14, ал. 4 и 5 ЗОП
или чл. 1, ал. 4 НВМОП“ се заменят с „чл. 14а,
ал. 3 и 4 ЗОП“.
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§ 8. В чл. 13 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 3 се създава изречение второ: „Това
изискване не се прилага за общини, когато
част от територията им е включена в обхвата
на съответната стратегия за местно развитие.“
2. В ал. 7 думите „чл. 93, параграф 1, чл. 94
и чл. 96, параграф 2, буква „а“ от Регламент
(ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета от
25 юни 2002 г. относно финансовия регламент,
приложим към общия бюджет на Европейските
общности“ се заменят с „чл. 106, параграф 1,
чл. 107, параграф 1 и чл. 109, параграф 2, буква
„а“ от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012
на Европейския парламент и на Съвета от
25 октомври 2012 г. относно финансовите
правила, приложими за общия бюджет на
Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета“.
§ 9. Създава се чл. 13а:
„Чл. 13а. Към заявлението за подпомагане кандидатите представят декларация за
нередност, подписана от представляващия и
управляващите кандидата. Декларацията се
попълва и подава по един екземпляр за всички
лица от управителните органи на кандидата, а
в случай че членове са юридически лица – от
техния представител в съответния управителен
орган. За кандидати общини – само от кмета
на общината.“
§ 10. В чл. 15, ал. 1 се правят следните
изменения:
1. Точка 6 се отменя.
2. В т. 23 думите „чл. 93, параграф 1, чл. 94
и чл. 96, параграф 2, буква „а“ от Регламент
(ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета от
25 юни 2002 г. относно финансовия регламент,
приложим към общия бюджет на Европейските
общности“ се заменят с „чл. 106, параграф 1,
чл. 107, параграф 1 и чл. 109, параграф 2, буква
„а“ от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012
на Европейския парламент и на Съвета от
25 октомври 2012 г. относно финансовите
правила, приложими за общия бюджет на
Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета“.
§ 11. В чл. 16 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 след думите „министъра на земеделието и храните“ се добавя „или упълномощено от него лице“.
2. Създават се ал. 3 – 17:
„(3) Комисията по ал. 1 е съставена от:
1. председател и секретар (секретари) без
право на глас;
2. не по-малко от трима членове с право
на глас;
3. резервни членове.
(4) Председателят на комисията е служител
от Министерството на земеделието и храните.
(5) Председателят на комисията ръководи
организационно и методически работата на
комисията, координира процеса на оценка
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в съответствие с процедурите, предвидени в
наредбата, и осигурява безпристрастност и
прозрачност на процеса.
(6) Секретарят подпомага председателя
в дейността му, изпълнява всички административни дейности, свързани с оценителния
процес, и осигурява техническата обезпеченост
на дейността на комисията.
(7) Лицата по ал. 3, т. 2 и 3 не могат:
1. да са в конфликт на интереси с някой
от кандидатите в процедурата за предоставяне на безвъзмездна помощ по смисъла на
чл. 52, параграф 2 от Регламент (ЕО, Евратом)
№ 1605/2002 на Съвета, приложим към общия
бюджет на Европейските общности;
2. да имат интерес от отпускането на безвъзмездна финансова помощ по конкретната
процедура по смисъла на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на
интереси;
3. да са свързани лица по смисъла на § 1,
т. 1 от допълнителните разпоредби на Закона
за предотвратяване и установяване на конфликт
на интереси с кандидат по процедурата;
4. да са лица, които се намират помежду
си в йерархическа зависимост.
(8) Лицата по ал. 3, т. 2 подписват декларация за липса на конфликт на интереси и
поверителност, включително относно липсата на обстоятелствата по ал. 7, незабавно
след като научат имената на кандидатите в
процедурата.
(9) При възникване на обстоятелство по
ал. 7 в хода на провеждане на процедурата по
оценяване лицата по ал. 3, т. 2 и 3 незабавно
писмено информират за това председателя
на комисията.
(10) В случаите на конфликт на интереси
членовете на оценителната комисия се отстраняват от оценителния процес.
(11) В случаите на свързаност или йерархична зависимост от участие в процедурата
по оценяване се отстраняват толкова лица,
колкото е необходимо, за да се изпълнят съответните изисквания на ал. 7, т. 3 и 4.
(12) Всяка промяна в лицата по ал. 3, независимо от основанието и извън случаите по
ал. 13, се извършва със заповед на министъра
на земеделието и храните или упълномощено
от него лице. Новоопределените лица подписват декларация по ал. 8.
(13) Когато в акта за определяне на оценителната комисия са включени резервни
ч ленове, т и т ул я ря т, дек лари ра л на ли чие
на обстоятелство по ал. 7, се замества от
резервния представител. В този случай не
се променя заповедта за определяне на комисията, като обстоятелството се посочва в
доклада на комисията. Резервният представител, който замества титуляря, подписва
декларация по ал. 8.
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(14) Външните експерти-оценители се избират след подбор по документи и проведено
интервю от УО и се одобряват от министъра
на земеделието и храните или упълномощено
от него лице.
(1 5 ) По д б о р ът п о а л . 14 с е и з в ъ р ш ва с лед п у бл и к у ва не на обя ва за избор
на експер т и- оцен и т ел и на елек т рон ната
с т ра н и ца на Прог ра мата за разви т ие на
селск и т е ра йон и.
(16) Експертите, отговарящи на изискванията, посочени в обявата, се канят на интервю.
(17) Експертите, преминали успешно подбора по документи и интервюто, се одобряват
от министъра на земеделието и храните и се
включват в Списък с външни експерти-оценители. Включването на експерти от списъка в
комисия за избор се одобрява от министъра
на земеделието и храните по предложение
на дирекция „Развитие на селските райони“.“
§ 12. В чл. 17, ал. 8 се създава изречение
второ: „С възражението не могат да се представят нови документи, които не са били част
от първоначално представеното заявление и/
или допълнително изискана от комисията на
съответния етап документация.“
§ 13. В чл. 19, ал. 4, т. 1 думите „1 месец“
се заменят с „6 месеца“.
§ 14. В чл. 20 ал. 4 се изменя така:
„(4) В срок до 15 работни дни от получаване
на уведомителното писмо по ал. 2 одобрените
кандидати представят в МЗХ:
1. трудов договор на пълен работен ден за
неопределено време или за извършване на
определена работа за срока на изпълнение
на стратегията за местно развитие с изпълнителния директор и асистента;
2. трудови договори за наемане на експерт/и
по прилагане на дейностите по Стратегията
за местно развитие и счетоводител;
3. копие от уведомлението по чл. 62, ал. 3
от Кодекса на труда.“
§ 15. В чл. 22 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 се създават т. 5 и 6:
„5. по отношение на мониторинговите
индикатори;
6. по отношение критериите за допустимост,
в т.ч. минимална и максимална стойност на
проектите;“.
2. В ал. 2, т. 1 се отменя.
3. В ал. 3 абревиатурата „МЗХ“ се заменя
с „министъра на земеделието и храните или
упълномощено от него лице“.
4. В ал. 4 думите „чл. 4, ал. 4“ се заменят
с „чл. 4, ал. 3“.
5. Алинея 6 се изменя така:
„(6) Промени в критериите за допустимост,
минимална и максималната стойност на проектите от СМР са допустими, при условие
че изменението е съгласувано с местната
общественост и не противоречи на приоритетите на СМР.“
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6. Алинеи 7 и 8 се отменят.
§ 16. Създава се чл. 22а:
„Чл.22а. (1) Управляващият орган на ПРСР
проверява обосноваността и допустимостта
на исканото изменение и при установяване
на необоснованост или недопустимост не
одобрява исканата промяна.
(2) При необходимост Управляващият орган
на ПРСР може да извърши проверка на място.
(3) В случаите по чл. 22, ал. 1, т. 2, 3 и 4
искането за промяна може да бъде инициирано
и от Управляващия орган на ПРСР.
(4) Проверка за обоснованост та и допустимост та на изменения по отношение
на критериите за допустимост, минимална
и максималната стойност на проектите от
СМР се извършва от комисия, определена
със заповед на министъра на земеделието и
храните или упълномощено лице.
(5) Изменение на договора за финансиране
изпълнението на стратегията за местно развитие се извършва чрез сключване на анекс към
договора по взаимно съгласие на страните с
изключение на случаите по чл.22, ал. 2 и 3.“
§ 17. В чл. 23 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2 се правят следните изменения:
а) в т. 6 думата „основателността“ се заменя
с „обосноваността“;
б) точка 9 се изменя така:
„9. представя заверени копия на заявленията и на придружаващите ги документи,
одобрени от комисията за избор на проекти
към МИГ, заверени копия на документите, доказващи спазване на процедурите за
разглеждане и одобрение на заявленията, в
областната дирекции на Разплащателната
агенция по седалище на МИГ за извършване
на проверка за съответствие с процедурите,
описани в Стратегията за местно развитие,
критериите за допустимост на кандидата
и критериите за допустимост на проекта и
планираните разходи, както и документите,
доказващи извършено посещение на място по
съответните заявления от страна на МИГ;“
в) точка 11 се изменя така:
„11. сключва договори като трета страна
с одобрените кандидати за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ;“
г) точка 19 се отменя.
2. В ал. 4 се правят следните изменения
и допълнения:
а) в т. 1 думата „основателността“ се заменя
с „обосноваността“;
б) създава се нова т. 2:
„2. сключва договор с одобрените получатели на финансова помощ;“
в) досегашните т. 2, 3, 4, 5, 6 и 7 стават
съответно т. 3, 4, 5, 6, 7 и 8.
3. Алинеи 5 и 6 се изменят така:
„(5) В случай на неодобрение на допустимостта на кандидатите, дейностите и разхо-
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дите или при установяване на функционална
несамостоятелност, двойно финансиране и/или
изкуствено създадени условия за получаване на
помощта РА уведомява МИГ, че по съответния
проект с кандидата няма да бъде сключен
договор за безвъзмездна финансова помощ.
(6) В случай на частично неодобрение на
разходите същите се редуцират от страна на
РА преди подписване на договор с кандидата.“
4. Създават се ал. 7 и 8:
„(7) При съществени нарушения на процедурата за избор на проекти по Стратегията
за местно развитие РА връща процедурата
на МИГ за преразглеждане, като посочва
допуснатите нарушения.
(8) Проверките по ал. 4, т. 1 се извършват
от Разплащателната агенция в срок до 3 месеца от получаване на документите по ал. 2,
т. 9 от МИГ.“
§ 18. В чл. 27 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се нова ал. 5:
„(5) Когато получатели на помощта са
общини, авансово плащане се допуска след
представяне на банкова гаранция в полза на
Разплащателната агенция в размер 110 % от
стойността на авансовото плащане и решение
на общинския съвет, одобряващо поемането
на дълг или запис на заповед, издадена от
кмета на общината в полза на Разплащателната агенция в размер 110 % от стойността на
авансовото плащане, и решение на общинския
съвет за одобряване на запис на заповед.“
2. Досегашната ал. 5 става ал. 6 и се
изменя така:
„(6) Срокът на валидност на гаранцията по
ал. 4 и 5 или срокът за предявяване на плащанията при запис на заповед по ал. 5 трябва
да покрива срока на договора за отпускане
на финансова помощ, удължен с 6 месеца.“
3. Досегашната ал. 6 става ал. 7 и се изменя така:
„(7) Гаранциите по ал. 4 или 5 се освобождават, а записът на заповед по ал. 5 се връща
на издателя, когато Разплащателната агенция
установи, че сумата на одобрените за плащане разходи, съответстваща на финансовата
помощ, свързана с инвестицията, надхвърля
сумата на аванса.“
§ 19. В чл. 28 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) При кандидатстване за авансово плащане получателят на помощта подава заявка
за авансово плащане по образец, утвърден от
изпълнителния директор на Разплащателната
агенция в областната дирекция на Разплащателната агенция по място на извършване на
инвестицията, и прилага следните документи:
1. копие от документ за самоличност на
ползвателя на помощта съгласно сключения
договор и на лицето, което подава документите
за плащане (при упълномощаване);
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2. нотариално заверено изрично пълномощно или заповед на кмета в случай, че
документите не се подават лично от ползвателя на помощта;
3. банкова гаранция или запис на заповед;
4. решение на общинския съвет, одобряващо
поемането на дълг, или решение на общинския съвет за одобряване на запис на заповед,
когато получатели на помощта са общини;
5. договор за откриване и водене на специална отделна банкова извънбюджетна разплащателна сметка, сключен между ползвателите
общини и търговска банка;
6. свидетелство за съдимост на представляващия ползвателя на помощта – юридическо
лице, и членовете на управителния му орган,
както и на временно изпълняващ такава длъжност, а в случай че членове са юридически
лица – от техните представители в съответния управителен орган; свидетелството за
съдимост се представя и от представляващия
ползвателя на помощта – гражданско дружество, съдружник – физическо лице, и член/
ове на управителния орган на юридическо
лице – съдружник в гражданско дружество,
както и временно изпълняващ такава длъжност, включително прокурист или търговски
пълномощник. Свидетелството за съдимост
да е издадено не по-рано от 6 месеца преди
предоставянето му – оригинал или копие,
заверено от ползвателя на помощта (не се
представя от общини);
7. удостоверение от Националната агенция
по приходите, че ползвателят на помощта и
юридическото лице – съдружник в гражданско
дружество, нямат просрочени задължения,
издадено не по-рано от 1 месец преди предоставянето му – оригинал или заверено копие
от ползвателя на помощта (не се представя
от общини);
8. удостоверение, потвърждаващо, че ползвателят на помощта или юридическо лице – съдружник в гражданско дружество, не е обявен в
процедура по несъстоятелност и/или ликвидация, издадено от съответния съд не по-рано от
1 месец преди предоставянето му – оригинал
или заверено копие (не се представя от общини
и лица, вписани в търговския регистър към
Агенцията по вписванията);
9. удостоверение за актуално състояние,
издадено не по-рано от 1 месец преди предоставянето му (не се представя от общини
и лица, вписани в търговския регистър към
Агенцията по вписванията);
10. декларация, посочена в приложение
№ 4а (не се представя от общини).“
2. В ал. 5 думите „чл. 27, ал. 5“ се заменят
с „чл. 27, ал. 6“.
§ 20. В чл. 30 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 се правят следните изменения
и допълнения:
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а) точка 1 се изменя така:
„1. удостоверение за актуално състояние,
издадено не по-рано от 1 месец преди предоставянето му (не се представя от общини,
лица, вписани в търговския регистър към
Агенцията по вписванията, и местни поделения на вероизповедания, признати по чл. 10
от Закона за вероизповеданията);“
б) точка 3 се изменя така:
„3. нотариално заверено пълномощно, в
случай че документите не се представят лично
от получателя;“
в) точка 5 се изменя така:
„5. удостоверение от Националната агенция
по приходите, че получателят на помощта и
юридическото лице – съдружник в гражданско
дружество, нямат просрочени задължения,
издадено не по-рано от 1 месец преди предоставянето му – оригинал или заверено копие
от получателя на помощта (не се представя
от общини);“
г) точка 13 се изменя така:
„13. декларация по образец, че получателят на помощта няма да упражни правото
си на данъчен кредит за активи и услуги,
финансирани по ПРСР, и декларация, че не е
регистриран по ЗДДС (когато е приложимо);“
д) в т. 14 след думата „доставка“ се добавя
„(количествено-стойностните сметки се представят и на електронен носител)“;
е) в т. 30 думите „и НВМОП“ се заличават, а думите „чл. 14, ал. 4 и 5 от Закона за
обществените поръчки (ЗОП) и чл. 1, ал. 4 от
Наредбата за възлагане на малки обществени
поръчки (НВМОП)“ се заменят с „чл. 14а,
ал. 3 и 4 ЗОП“;
ж) в т. 32 думите „1 месец“ се заменят с
„6 месеца“.
з) създават се т. 40 и 41:
„40. удостоверение, потвърж даващо, че
получателят на помощта или юридическо
лице – съдружник в гражданско дружество,
не е обявен в процедура по несъстоятелност
и/или ликвидация, издадено от съответния
съд не по-рано от 1 месец преди предоставянето му – оригинал или заверено копие
(не се представя от общини и лица, вписани
в търговския регистър към Агенцията по
вписванията);
41. копие от специфични регистри съгласно
чл. 32, ал. 4 ЗС – копие от книга за приходите
и копие от книга за разходите (за еднолични
търговци/физически лица).“
2. В ал. 2 се правят следните изменения
и допълнения:
а) точки 2, 3, 4 и 5 се изменят така:
„2. разрешение за ползване на строежа,
издадено от Дирекция за национален строителен контрол – за строежи първа, втора и
трета категория, съгласно чл. 137, ал. 1 от
Закона за устройство на територията или
удостоверение за въвеждане в експлоатация
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на строежа, издадено от органа, издал разрешението за строеж – за строежи от четвърта
и пета категория; приемно-предавателен протокол, подписан от получателя на помощта
и изпълнителя, за всички видове изпълнени
и приети строително-монтажни работи – за
строежи шеста категория;
3. констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (част, етап от него)
при предаването на строежа и строителната
документация от строителя на възложителя
(образец № 15 съгласно Наредба № 3 от 2003 г.
за съставяне на актове и протоколи по време на строителството – ДВ, бр. 72 от 2003 г.
(Наредба № 3 от 2003 г.) – при кандидатстване
за окончателно плащане (в зависимост от
характера на инвестицията);
4. протокол за установяване годността за
ползване на строежа (частта, етапа от него)
(образец № 16 съгласно Наредба № 3 от
2003 г.) – при кандидатстване за окончателно плащане (в зависимост от характера на
инвестицията);
5. протокол за проведена 72-часова проба
при експлоатационни условия (образец № 17
съгласно Наредба № 3 от 2003 г.) в случаите,
когато се изисква съгласно действащата нормативна уредба;“
б) създава нова т. 6:
„6. писмо-обосновка и подробна количествено-стойностна сметка от строител, детайлно изясняващо обстоятелствата, наложили
извършването на допълнителни строителномонтажни дейности, заповед за изменение на
количествено-стойностната сметка/вариационна заповед/книга на обекта, одобрена от
строителен надзор и възложител (представят
се при непредвидени разходи);“
в) досегашната т. 6 става т. 7.
3. В ал. 9 се правят следните изменения:
а) точка 1 се изменя така:
„1. разрешение за ползване на строежа,
издадено от Дирекция за национален строителен контрол – за строежи първа, втора и
трета категория, съгласно чл. 137, ал. 1 ЗУТ;
удостоверение за въвеждане в експлоатация
на строежа, издадено от органа, издал разрешението за строеж – за строежи от четвърта
и пета категория; приемно-предавателен протокол, подписан от ползвателя на помощта
и изпълнителя, за всички видове изпълнени
и приети строително-монтажни работи – за
строежи шеста категория;“
б) точка 5 се изменя така:
„5. приемно-предавателен протокол между
строителя и инвеститора за всички извършени строително-монтажни работи, включващ
подробна количествено-стойностна сметка.“
§ 21. В чл. 32, ал. 2 думите „ОДФ – РРА – РА“
се заменят с „Разплащателната агенция“.
§ 22. В чл. 33 думите „чл. 23, ал. 4, т. 3 и
4“ се заменят с „чл. 23, ал. 4, т. 4 и 5“.
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§ 23. В чл. 34, ал. 1, т. 1 думите „чл. 23, ал. 4,
т. 3 и 4“ се заменят с „чл. 23, ал. 4, т. 4 и 5“.
§ 24. В чл. 37 ал. 2, 3 и 4 се отменят.
§ 25. В чл. 39, ал. 2 се правят следните
изменения и допълнения:
1. В т. 1 думите „както и социални и
здравни осигуровки за персонала“ се заменят
с „разходи за социални и здравни осигуровки
за персонала и обезщетения за временна неработоспособност, дължими от работодателя“.
2. В т. 5 накрая се поставя запетая и се
добавя „както и разходи за застраховане на
закупените активи“.
3. В т. 7 накрая се добавя „и разходи за
застраховане на закупения автомобил“.
4. В т. 10 след думата „електроенергия“ се
поставя запетая и се добавя „охрана на офиса,
електронен подпис“.
§ 26. Член 40 се изменя така:
„Чл. 40. (1) Местните инициативни групи
прилагат съответните процедури от Закона за
обществените поръчки (ЗОП) при избор на
изпълнител за разходите за управление, придобиване на умения и постигане на обществена
активност на територията им на действие.
(2) За доставки на стоки и/или услуги за
разходи на стойност над 5000 лв. до стойностите, определени в чл. 14, ал. 5 ЗОП, МИГ
е длъжна да проведе процедура за избор на
изпълнител за доставка на стоки или услуги
с три оферти, в случай че не е провела процедура за избор на изпълнител по ЗОП.
(3) Алинея 2 не се прилага по отношение
на разходите за доставка на електроенергия,
вода, горива, топлоенергия, телефонни услуги,
пощенски услуги, интернет услуги, наем на
помещение, възнаграждения за членовете на
комисията за избор, разходи за заплати и други
възнаграждения на персонала и разходите за
командировки.
(4) Процедурата за избор на изпълнител/
доставчик по ал. 2 включва:
1. запитване за оферта, съгласно приложение № 2а, до не по-малко от трима изпълнители/доставчици, съдържащо технически
спецификации, дата, изисквания за срок на
валидност на офертите и критерии за избор
на оферта (най-ниска цена или икономически
най-изгодна оферта);
2. най-малко три съпоставими независими
оферти от оференти, вписани в търговския
регистър към Агенцията по вписванията,
юридически лица с нестопанска цел или физически лица, а оферентите – чуждестранни
лица, да притежават правосубектност съгласно
националното им законодателство;
3. документ, съдържащ обосновка за направения избор.“
§ 27. Член 41 се изменя така:
„Чл. 41. Следните разходи са недопустими
за финансиране:
1. разходи за закупуване на техника или
оборудване втора употреба;
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2. разходи за застраховки на дълготрайни
активи (ДА) (материални и нематериални),
различни от придобитите със средства, отпуснати по тази наредба;
3. разходи за осигурителни вноски и застраховки на персонала, които не са задължителни
с нормативен акт;
4. разходи за закупуване на земя и сгради;
5. данъци, такси и данък добавена стойност
(ДДС), с изключение на невъзстановим ДДС,
когато е поет действително и окончателно
от кандидати, различни от лицата, съгласно
чл. 3, ал. 5 от Закона за данък върху добавената стойност;
6. разходи за лихви, глоби и неустойки;
7. свързани с договор за лизинг, като
печалба за лизинговата компания, разходи
по лихви за рефинансиране, оперативни и
застрахователни разходи;
8. разходи за основна работна заплата на
изпълнителния директор на МИГ, надвишаващи 6 минимални работни заплати за
страната на месец;
9. разходи за основна работна заплата на
останалия персонал на МИГ, надвишаващи
4 минимални работни заплати за страната
на месец;
10. разходи за командировки в страната на
персонала на МИГ, надвишаващи определените в Наредбата за командировките в страната;
11. разходи за нощувки в страната, надвишаващи 100 лв.;
12. разходи, платени в брой, с изключение
на разходите по чл. 39, ал. 2, т. 3, 6, 8, 9, 11 и
разходи за телефон, застрахователни премии,
пощенски и куриерски услуги;
13. разходи за командировки в чужбина на
персонала на МИГ, надвишаващи определените в Наредбата за служебните командировки
и специализациите в чужбина;
14. разходи за закупуване на повече от един
лек автомобил.“
§ 28. В чл. 42 ал. 3 се изменя така:
„(3) Документите по ал. 1 се подават в един
екземпляр и копие на магнитен носител (СD).“
§ 29. Създава чл. 44а:
„Чл. 44а. (1) Промени в одобрените дейности
и разходи за съответната календарна година
се одобряват със заповед на министъра на
земеделието и храните или упълномощено
от него лице.
(2) Одобряват се само заявления за промяна,
подадени преди изпълнението на дейността, за
която се отнася промяната, да е започнало.“
§ 30. В глава трета, раздел V се създава
чл. 45а:
„Чл. 45а. (1) При кандидатстване за авансово плащане МИГ подава заявка за авансово
плащане по утвърдения от изпълнителния директор на Разплащателната агенция образец в
Централното управление на Разплащателната
агенция и прилага следните документи:
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1. копие от документ за самоличност на
законния представител на МИГ;
2. копие от документ за самоличност на
лицето, което подава документите (в случай
на упълномощаване);
3. нотариално заверено изрично пълномощно, в случай че документите не се подават
лично от законния представител на МИГ,
съгласно сключения договор;
4. свидетелство за съдимост – от представляващия МИГ и от членовете на управителния орган, както и временно изпълняващ
такава длъжност, издадено не по-рано от 6
месеца преди предоставянето му – оригинал
или копие, заверено от законния представител
на МИГ; когато за някое от лицата свидетелството за съдимост подлежи на издаване от
чуждестранен орган, същото се представя в
легализиран превод – оригинал или копие,
заверено от ползвателя на помощта;
5. удостоверение за наличие или липса на
задължение по чл. 87, ал. 6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, издадено от
компетентния орган по приходите не по-рано
от 1 месец преди предоставянето му – оригинал или заверено копие от законния представител на МИГ;
6. удостоверение за актуално състояние,
издадено не по-рано от 1 месец преди предоставянето му;
7. декларация съгласно приложение № 3а;
8. декларация съгласно приложение № 3б;
9. документ от съответната търговска банка, удостоверяващ, че титуляр по посочената
банкова сметка е съответната МИГ;
10. банкова гаранция в оригинал или запис
на заповед в оригинал, издадена от публичноправен орган в полза на Разплащателната
агенция, в размер 110 % от стойността на
заявеното авансово плащане за срока на изпълнение на Стратегията за местно развитие,
удължен с шест месеца;
11. решение от компетентния орган за
одобряване на запис на заповед.
(2) Заявка за авансово плащане се подава
не по-рано от 10 работни дни след датата на
сключване на договора за финансиране изпълнението на Стратегията за местно развитие.
(3) Служителите от Разплащателната агенция извършват преглед на документите в
присъствието на представителя на МИГ.
(4) В случай на нередовност на документите или непълнота и неяснота на заявените
данни и посочените факти Разплащателната
агенция писмено уведомява МИГ, която в срок
до 15 работни дни от получаване на уведомяването може да отстрани констатираните
нередовности, непълноти или неясноти чрез
представяне на допълнителни и/или нови
документи, включително документи извън
посочените в ал. 1.
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(5) След отстраняване на констатираните
пропуски по ал. 4 МИГ има право в рамките
на срока по чл. 37, ал. 7 отново да подаде
заявка за плащане.
(6) След приемане на документите за
авансово плащане ползвателят на помощта
получава уникален идентификационен номер
на заявката.
(7) В срок 25 работни дни от подаване
на заявката за авансово плащане Разплащателната агенция изплаща одобрената сума
или мотивирано отказва авансовото плащане
със заповед на изпълнителния директор на
Разплащателната агенция.“
§ 31. В чл. 46 се правят средните изменения
и допълнения:
1. Създава се нова ал. 2:
„(2) Крайният срок за подаване на заявка за
одобрение на извършените дейности по отношение на допустимите разходи за съответната
година е 14 януари на следващата календарна
година, с изключение на разходите за 2015 г.,
за които срокът е определен в ал. 1, т. 3.“
2. Досегашните ал. 2, 3, 4 и 5 стават съответно ал. 3, 4, 5 и 6.
3. Създават се ал. 7, 8 и 9:
„(7) Плащането на разходи за дейности,
включени в съответните доклади за отчитане
на изпълнението на дейностите, приложени
към заявката по чл. 46, ал. 1, може да бъде
извършено от МИГ най-късно в срок до 30 дни
след изтичане на съответния отчетен период.
(8) Условието на ал. 7 не се прилага за
разходите, включени в окончателния доклад,
за които се прилага срокът, определен в
чл. 10, ал. 5.
(9) Разходи за пътни и нощувки за командировки, платени в отчетен период преди реализиране на командировката, са допустими само
при условие, че пътуването е осъществено.“
§ 32. В чл. 51 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинеи 2 и 3 се изменят така:
„(2) След извършено плащане или пълен
отказ за плащане РА уведомява управляващия
орган на ПРСР.
(3) Разплащателната агенция отказва изплащането на част или на цяла заявка за плащане,
подадена през 2014 г. и/или 2015 г., когато
сумата на изплатената финансова помощ и
заявените допустими разходи надхвърля 20 %
от сумата на договорените средства по мерките
от стратегията, изплатената финансова помощ
за разходи за управление, придобиване на
умения и постигане на обществена активност
и заявените допустими разходи по последната
заявка за плащане.“
2. Създават се ал. 4 и 5:
„(4) Разплащателната агенци я отказва
изплащането на част от последната заявка за плащане за 2013 г., когато сумата на
изплатената финансова помощ за разходи
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за управление през 2011 г., 2012 г., 2013 г. и
заявените допустими разходи за управление
през 2013 г. надхвърля 60 % от разходите за
управление, придобиване на умения и постигане на обществена активност.
(5) Ра зп ла щат ел ната а г ен ц и я о т к а зва
изплащането на част от последната заявка
за плащане за 2014 г. и/или 2015 г., когато
сумата на изплатената финансова помощ за
разходи за управление и заявените допустими разходи за управление през съответната
година надхвърля 60 % от платените и заявени разходи за управление, придобиване на
умения и постигане на обществена активност
за същата година.“
§ 33. В чл. 54 ал. 3 се изменя така:
„(3) Всички документи, свързани с подпомаганата дейност, се съхраняват в продължение
на 5 години след сключване на:
1. договора за финансиране изпълнението
на Стратегията за местно развитие от местната инициативна група, и
2. договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от получателите
на подпомагане.“
§ 34. В чл. 56 ал. 2 се изменя така:
„(2) Застраховката по ал. 1 се поддържа
валидна за срока от подаване на заявка за
плащане до изтичане на срока по чл. 54, ал. 3,
като МИГ и получателите са длъжни да подновяват застрахователните полици ежегодно.“
§ 35. В чл. 57, ал. 2 думите „в срок до 5
години след окончателното изплащане на помощта“ се заменят с „в срока по чл. 54, ал. 3“.
§ 36. В чл. 59, ал. 4, т. 1 думите „чл. 93,
параграф 1, чл. 94 и чл. 96, параграф 2, буква
„а“ от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на
Съвета от 25 юни 2002 г. относно финансовия
регламент, приложим към общия бюджет на
Европейските общности“ се заменят с „чл. 106,
параграф 1, чл. 107, параграф 1 и чл. 109,
параграф 2, буква „а“ от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент
и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно
финансовите правила, приложими за общия
бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент
(ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета“.
§ 37. В т. 21 от допълнителните разпоредби
след думите „получателя на финансовата помощ“ се добавя „или МИГ за разходи по чл. 39“.
§ 38. В приложение № 2а към чл. 12а, ал. 8
и чл. 40, ал. 2, т. 1 в наименованието думите
„чл. 40, ал. 2, т. 1“ се заменят с „чл. 40, ал. 4, т. 1“.
§ 39. В приложение № 3 към чл. 15, ал. 1
се правят следните изменения:
1. Точка 6 се отменя.
2. В т. 23 думите „чл. 93, параграф 1, чл. 94
и чл. 96, параграф 2, буква „а“ от Регламент
(ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета от
25 юни 2002 г. относно финансовия регламент, приложим към общия бюджет на Ев-
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ропейските общности“ се заменят с „чл. 106,
параграф 1, чл. 107, параграф 1 и чл. 109,
параграф 2, буква „а“ от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент
и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно
финансовите правила, приложими за общия
бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент
(ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета“.
§ 40. В приложение № 3а към чл. 15, ал. 1,
т. 23 думите „чл. 93, параграф 1, чл. 94 и
чл. 96, параграф 2, буква „а“ от Регламент (ЕО,
Евратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни
2002 г. относно финансовия регламент, приложим към общия бюджет на Европейските
общности“ се заменят с „чл. 106, параграф 1,
чл. 107, параграф 1 и чл. 109, параграф 2, буква
„а“ от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012
на Европейския парламент и на Съвета от
25 октомври 2012 г. относно финансовите
правила, приложими за общия бюджет на
Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета“.
§ 41. В приложение № 4а към чл. 28, ал. 1,
т. 9 думите „чл. 93, параграф 1, чл. 94 и чл. 96,
параграф 2, буква „а“ от Регламент (ЕО,
Евратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни
2002 г. относно финансовия регламент, приложим към общия бюджет на Европейските
общности“ се заменят с „чл. 106, параграф 1,
чл. 107, параграф 1 и чл. 109, параграф 2, буква
„а“ от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012
на Европейския парламент и на Съвета от
25 октомври 2012 г. относно финансовите
правила, приложими за общия бюджет на
Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета“.
§ 42. В приложение № 5 към чл. 42, ал. 1
текстът след таблица „План за разходване на
средствата“ се изменя така:
„Прилагам следните документи:
1. Удостоверение за актуално състояние
на МИГ, издадено не по-рано от шест месеца
преди датата на подаване на заявлението (не се
представя при подаване на първо заявление).
2. Други.
Дата ............................ Подпис: ..........................
Гр. ............................... Печат…………………………..“
§ 43. В приложение № 6 към чл. 46, ал. 1
се правят следните изменения:
1. В т. 2 думите „приложение № 7 към
чл. 46, ал. 3“ се заменят с „приложение № 7
към чл. 46, ал. 4“.
2. Точка 3 се изменя така:
„3. Удостоверение за актуално състояние
на МИГ, издадено не по-рано от 6 месеца от
датата на подаване на заявката.“
3. В т. 5 думите „1 месец“ се заменят с
„6 месеца“.
§ 44. В приложение № 7 към чл. 46, ал. 3
се правят следните изменения и допълнения:
1. Думите „ал. 3“ се заменят с „ал. 4“.
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2. В раздел І ДЕЙНОСТИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МИГ (ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ)
се правят следните допълнения:
а) създава се т. 3.5:
„3.5. застрахователна полица (когато се
кандидатства за застрахователна премия за
активите, предмет на подпомагане).“;
б) създава се т. 4.1.5:
„4.1.5. застрахователна полица (когато се
кандидатства за застрахователна премия за
закупения автомобил);“.
§ 45. В приложение № 7а към чл. 49, ал. 2
се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се раздел А „Общи документи“:
„А. Общи документи:
1. копие на документ за самоличност на
законния представител на МИГ и на лицето,
подаващо документите, в случай на упълномощаване;
2. нотариално заверено изрично пълномощно, в случай че документите не се подават
лично от законния представител на МИГ;
3. документ от съответната търговска банка, удостоверяващ, че титуляр по посочената
банкова сметка е съответната МИГ;
4. декларация по образец, че получателят
на помощта няма да упражни правото си
на данъчен кредит за активи и услуги, финансирани по ПРСР, и декларация, че не е
регистриран по ЗДДС (когато е приложимо);
5. декларация от законния представител
на МИГ за липса на двойно финансиране на
заявените разходи;
6. декларация от всеки доставчик, че закупените активи не са втора употреба (при
заявяване на разходи за офис техника, в т. ч.
правен и счетоводен софтуер и офис оборудване и обзавеждане, лек автомобил);
7. счетоводен баланс за годината, предхождаща годината на подаване на заявката за плащане, съгласно Закона за счетоводството (ЗС);
8. счетоводен баланс към датата на подаване
на заявка за плащане съгласно ЗС;
9. отчет за приходите и разходите за годината, предхождаща годината на подаване на
заявката за плащане, съгласно ЗС;
10. отчет за приходите и разходите към
датата на подаване на заявка за плащане
съгласно ЗС;
11. справка за дълготрайните активи към
счетоводния баланс за годината, предхождаща
годината на подаване на заявката за плащане, съгласно ЗС (при заявяване на разходи
за офис техника, в т. ч. правен и счетоводен
софтуер, офис оборудване и обзавеждане или
лек автомобил);
12. справка за дълготрайните активи към
счетоводния баланс към датата на подаване
на заявката за плащане съгласно ЗС (при
заявяване на разходи за офис техника, в т. ч.
правен и счетоводен софтуер, офис оборудване
и обзавеждане или лек автомобил);
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13. копие на извлечение от инвентарна
книга или разпечатка от счетоводната система
на МИГ, доказваща заприходяването на финансирания актив (при заявяване на разходи
за офис техника, в т. ч. правен и счетоводен
софтуер, офис оборудване и обзавеждане или
лек автомобил);
14. застрахователна полица за активите,
предмет на инвестицията, в полза на Разплащателната агенция, покриваща рисковете,
описани в приложение № 9, валидна за срок
най-малко 12 месеца, ведно с документи, доказващи изцяло платена застрахователна премия
(при заявяване на разходи за офис техника, в
т. ч. правен и счетоводен софтуер и офис оборудване и обзавеждане или лек автомобил).“
2. Досега ш н и я т т екс т с та ва раздел Б
„Специфични документи“ и в т. І „Разходи
управление на МИГ (оперативни разходи)“
се правят следните изменения и допълнения:
а) създава се т. 2.8:
„2.8. фактура, платежно нареждане и банково извлечение;“
б) създава се т. 5.6:
„5.6. застрахователна полица за закупените
активи и квитанция или платежно нареждане с
банково извлечение за изцяло платена застрахователна премия за срока на застраховката (при
кандидатстване за разходи за застраховане);“
в) създава се т. 7.4:
„7.4. застрахователна полица за закупения автомобил и квитанция или платежно
нареждане с банково извлечение за изцяло
платена застрахователна премия за срока на
застраховката (при кандидатстване за разходи
за застраховане);“
г) точка 10. 2 се изменя така:
„10.2. фактури ведно с платежно нареждане
и банково извлечение или фактура с фискален бон за разходи за телефон, пощенски и
куриерски услуги;“.
§ 46. Навсякъде в наредбата думите „областната дирекция на фонда – отдел „Регионална
разп ла щат ел на а г енц и я – Разп ла щат ел на
агенция“, „областните дирекции на фонда – отдел „Регионална разплащателна агенция – Разплащателна агенция (ОДФ – РРА – РА)“ и
„ОДФ – РРА – РА“ се заменят съответно с
думите „областната дирекция на Разплащателната агенция“, „областните дирекции на Разплащателна агенция (ОД – РА)“ и „ОД – РА“.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 47. Разпоредбата на § 7, т. 1 относно
чл. 12а, ал. 1, 2 и 3 не се прилага за заявления, подадени преди влизане в сила на тази
наредба.
§ 48. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“, с
изключение на § 26, който влиза в сила един
месец след обнародването є.
За министър:
Цветан Димитров
2115
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МИНИСТЕРСТВО
НА ИКОНОМИКАТА,
ЕНЕРГЕТИКАТА И ТУРИЗМА
НАРЕДБА № РД-16-317
от 27 февруари 2013 г.

за реда за издаване на удостоверения и вписване в регистъра на лицата, които извършват
монтиране, поддържане, ремонтиране и преустройване на съоръжения в енергийни обекти
за производство на електрическа енергия от
възобновяеми източници
Чл. 1. С наредбата се уреждат:
1. редът за издаване на удостоверения и
вписване в регистъра по чл. 20а от Закона за
енергията от възобновяеми източници (ЗЕВИ)
на лицата, които извършват дейности по монтиране, поддържане, ремонтиране и преустройване на съоръжения в енергийни обекти
за производство на електрическа енергия от
възобновяеми източници:
а) с обща инсталирана мощност до 30 kW
включително, които се предвижда да бъдат изградени върху покривни и фасадни конструкции
на присъединени към електроразпределителната мрежа сгради и върху недвижими имоти
към тях в урбанизирани територии;
б) с обща инсталирана мощност до 200 kW
включително, които се предвижда да бъдат
изградени върху покривни и фасадни конструкции на сгради за производствени и складови
дейности, присъединени към електропреносната или електроразпределителната мрежа в
урбанизирани територии;
2. редът за извършване на проверки по
чл. 20г, ал. 1 и 2 ЗЕВИ на лицата по т. 1.
Чл. 2. (1) В регистъра по чл. 20а ЗЕВИ се
вписват и се издава удостоверение за вписването
на лица, които отговарят на изискванията на
чл. 20б, ал. 1 ЗЕВИ.
(2) В регистъра по чл. 20а ЗЕВИ служебно
се вписват и заличават лицата по чл. 12.
Чл. 3. (1) За получаване на удостоверения и
вписване в регистъра по чл. 20а ЗЕВИ лицата
подават писмено заявление до председателя
на Държавната агенция за метрологичен и
технически надзор (ДАМТН), в което посочват:
1. наименованието, седалището, адреса на управление и адреса за кореспонденция на лицето;
2. единния идентификационен код по чл. 23,
ал. 1 от Закона за търговския регистър или
съответните данни за идентификация на търговеца съобразно законодателството на друга
държава – членка на Европейския съюз, или
на друга държава – страна по Споразумението
за Европейското икономическо пространство;
3. дейностите по чл. 20а ЗЕВИ, които лицето
желае да извършва.
(2) В заявлението си лицата посочват адресите на клоновете, поделенията и офисите си
извън населеното място по адреса на управление
на търговеца, ако имат такива.

ВЕСТНИК

БРОЙ 24

Чл. 4. Към заявлението по чл. 3, ал. 1 се
прилагат:
1. списък на персонала по чл. 20б, ал. 1,
т. 2 ЗЕВИ;
2. документите по чл. 20б, ал. 4, т. 2 и 3
ЗЕВИ;
3. документ, удостоверяващ качеството търговец съобразно законодателството на друга
държава – членка на Европейския съюз, или
на друга държава – страна по Споразумението
за Европейското икономическо пространство,
когато лицето е такъв търговец;
4. копие от документ за платена държавна
такса съгласно Тарифа № 11 за таксите, които се
събират в системата на Държавната агенция за
метрологичен и технически надзор по Закона за
държавните такси, утвърдена с Постановление
№ 97 на Министерския съвет от 1999 г. (ДВ,
бр. 50 от 1999 г.).
Чл. 5. (1) В срок от четиринадесет дни от
датата на получаване на заявлението по чл. 3,
ал. 1 комисия, определена със заповед на главния директор на Главна дирекция „Инспекция
за държавен технически надзор“ (ГД „ИДТН“)
на ДАМТН, проверява представените от заявителя документи.
(2) В срока по ал. 1 комисията може да
провери на място наличието на изискванията
по чл. 20б, ал. 1, т. 2 и 3 ЗЕВИ, като за датата
на проверката главният директор на ГД „ИДТН“
писмено уведомява заявителя най-малко 5 дни
преди извършването є.
(3) Когато заявлението не съдържа информацията по чл. 3, ал. 1, се прилага чл. 30, ал. 2 от
Административнопроцесуалния кодекс (АПК),
като уведомлението се извършва от главния
директор на ГД „ИДТН“.
(4) Когато при проверката по ал. 1 се установи несъответствие с някое от изискванията
на чл. 20б, ал. 1 ЗЕВИ или към заявлението
не е приложен някой от документите по чл. 4,
главният директор на ГД „ИДТН“ писмено
уведомява заявителя за това и му дава срок
не по-дълъг от десет дни от получаването
на уведомлението за отстраняване на несъответствията. Указанията за отстраняване на
несъответствията могат да се съобщават по
реда на чл. 61, ал. 3 АПК, когато заявителят
не е намерен на посочения от него адрес.
(5) Комисията извършва проверка на допълнително представените документи в 7-дневен
срок от представянето им. Ако заявителят не е
представил някой от документите по чл. 4 и след
предоставената му допълнителна възможност, се
приема, че той не съответства на изискването,
което се удостоверява посредством този документ.
(6) За резултатите от проверките по ал. 1,
2 и 5 се съставя протокол, който комисията
представя на главния директор на ГД „ИДТН“
в 5-дневен срок от приключването на последната проверка.
Чл. 6. Главният директор на ГД „ИДТН“ в
5-дневен срок от получаването на протокола по
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чл. 5, ал. 6 прави мотивирано предложение до
председателя на ДАМТН за вписване на лицето
в регистъра по чл. 20а ЗЕВИ и за издаване на
удостоверение за това или за отказ за вписване
в регистъра.
Чл. 7. Председателят на ДАМТН в 3-дневен срок от получаване на предложението
по чл. 6 вписва лицето в регистъра по чл.20а
ЗЕВИ и му издава удостоверение, когато
отговаря на изискванията на чл. 20б, ал. 1
ЗЕВИ, или отказва вписване в регистъра,
когато не отговаря на някое от изискванията
по чл. 20б, ал. 1 ЗЕВИ или заявлението не
съдържа информацията по чл. 3, ал. 1 и тя не
е била представена в срока по чл. 30, ал. 2
АПК, или лицето не е представило някой от
документите по чл. 4 в срока по чл. 5, ал. 4.
Чл. 8. (1) Държавната агенция за метрологичен и технически надзор води публичен
регистър на лицата, извършващи дейности по
монтиране, поддържане, ремонтиране и преустройване на съоръжения в енергийните обекти
за производство на електрическа енергия от
възобновяеми източници по чл. 1, т. 1.
(2) В регистъра по ал. 1 се вписват:
1. данните по чл. 20б, ал. 8 ЗЕВИ;
2. номерът на удостоверението;
3. всички случаи по чл. 20б, ал. 9 ЗЕВИ на
заличаване от регистъра и обезсилване на издаденото удостоверение на регистрираното лице;
4. наименованието и данни за идентификация
на лицето и срок на действие на вписването – в
случаите по чл. 12.
(3) Регистърът по ал. 1 се публикува на
интернет страницата на ДАМТН.
Чл. 9. (1) Веднъж на две години служители,
определени от главния директор на ГД „ИДТН“,
проверяват вписаните в регистъра по чл. 20а
ЗЕВИ лица за:
1. спазването на обхвата на издаденото
удостоверение;
2. съответствието на лицето с изискванията
на чл. 20б, ал. 1, т. 1 и 2 ЗЕВИ;
3. наличието на застраховка по чл. 20б,
ал. 1, т. 3 ЗЕВИ;
4. изпълнението на задълженията по чл. 20в,
т. 1 – 3 ЗЕВИ.
(2) Проверките по ал. 1 се извършват в срок
до два дни, а датите на извършването им се
съобщават най-малко 5 дни предварително на
проверяваното лице.
(3) Проверките по ал. 1 се извършват в
офисите на проверяваните лица и на местата и
обектите, на които лицето монтира, поддържа,
ремонтира или преустройва или е монтирало,
поддържало, ремонтирало или преустройвало
съоръжения за производство на електрическа
енергия от възобновяеми източници.
(4) За резултатите от проверките служителите съставят протокол, екземпляр от който се
предоставя на проверяваното лице и на главния
директор на ГД „ИДТН“ в 5-дневен срок от
приключване на проверката.
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(5) Когато при проверките се установи, че
проверяваните лица не спазват обхвата на издаденото им удостоверение или не изпълняват
задълженията си по ЗЕВИ, служителите на ГД
„ИДТН“ могат да предпишат в протокола по
предходната алинея мерки за отстраняване на
нарушенията в подходящ срок.
(6) Когато при проверките по ал. 1 се
установи, че лицето не отговаря на някое от
изискванията по чл. 20б, ал. 1, т. 2 и 3 ЗЕВИ,
главният директор на ГД „ИДТН“ може да
определи писмено срок за отстраняване на
несъответствията, който не може да бъде подълъг от 30 дни.
(7) Ако лицето не отстрани несъответствията в определения съгласно ал. 6 срок,
главният директор на ГД „ИДТН“ писмено
предлага на председателя на ДАМТН да заличи лицето от регистъра по чл. 20а ЗЕВИ
и да обезсили издаденото му удостоверение.
Чл. 10. Проверките по чл. 20г, ал. 2 ЗЕВИ
се извършват по реда на чл. 9.
Чл. 11. При системно неспазване на обхвата
на издаденото удостоверение или неизпълнение на задълженията по ЗЕВИ въз основа на
мотивирано предложение на главния директор
на ГД „ИДТН“ председателят на ДАМТН или
оправомощените от него длъжностни лица
заличават лицето от регистъра по чл. 20а и
обезсилват издаденото удостоверение с мотивирана писмена заповед. Заповедта подлежи
на обжалване по реда на Административно
процесуалния кодекс.
Чл. 12. (1) Дейностите по чл. 1, т. 1 могат
да се извършват и от лица, установени в друга
държава – членка на Европейския съюз, или
установени в държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, като предоставят копие от документ,
удостоверяващ правото им да извършват тази
дейност съгласно законодателството на съответната държава, и удостоверение или друг
документ от кредитна или застрахователна
институция, съдържащ данни за наличието
на застраховка, покриваща отговорността за
причинени вреди, които могат да настъпят
вследствие на виновно неизпълнение на професионалните задължения.
(2) Документите по ал. 1 се подават до
председателя на ДАМТН, придружени с превод
на български език и със заявление, в което
лицата посочват данъчен или регистрационен
код или друга идентификация, използвана в
съответната държава, и адрес за кореспонденция
в Република България.
(3) Лицата се вписват служебно в регистъра
по чл. 20а ЗЕВИ, като действието на вписването им е съобразно срока на представените
от тях документи.
(4) Лицата се заличават служебно от регистъра по чл. 20а ЗЕВИ с изтичането на срока
на представените документи по ал. 1.
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(5) За вписването и заличаването по ал. 3
и 4 лицата се уведомяват писмено от главния
директор на ГД „ИДТН“.
Заключителни разпоредби
§ 1. Наредбата се издава на основание
чл. 20д ЗЕВИ.
§ 2. Изпълнението на наредбата се възлага
на председателя на Държавната агенция за
метрологичен и технически надзор.
§ 3. Наредбата влиза в сила от 1 април 2013 г.
Министър:
Делян Добрев
2106

Наредба за изменение на Наредба № РД-161117 от 2011 г. за условията и реда за издаване,
прехвърляне, отмяна и признаване на гаранциите за произход на енергията от възобновяеми
източници (обн., ДВ, бр. 84 от 2011 г.; изм. и
доп., бр. 54 от 2012 г.)
§ 1. В чл. 5, ал. 1 думата „14-дневен“ се
заменя с „10-дневен“.
§ 2. В чл. 7 думата „30-дневен“ се заменя
с „14-дневен“.
Заключителна разпоредба
§ 3. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Делян Добрев
2105

МИНИСТЕРСТВО
НА ОБРАЗОВАНИЕТО,
МЛАДЕЖТА И НАУКАТА
Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ 4 от 2003 г. за документите за системата на
народната просвета (обн., ДВ, бр. 41 от 2003 г.;
попр., бр. 48 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 65 от
2003 г., бр. 47 от 2004 г., бр. 55 от 2005 г., бр. 47
от 2006 г., бр. 51 и 74 от 2007 г., бр. 7 и 27 от
2008 г., бр. 52 от 2009 г., бр. 42 от 2010 г., бр. 37
и 70 от 2011 г. и бр. 61 от 2012 г.)
§ 1. В чл. 4 се създават т. 70 – 73:
„70. Удостоверение за завършен курс за
ограмотяване на възрастни;
71. Удостоверение за завършен курс за обучение на възрастни за изучаване на учебното
съдържание по учебните предмети, предвидени
за класове от прогимназиалния етап на основната степен на образование;
72. Уверение за участие в курс за ограмотяване на възрастни;
73. Уверение за участие в курс за обучение
на възрастни за изучаване на учебното съдържание по учебните предмети, предвидени за
класове от прогимназиалния етап на основната
степен на образование.“
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§ 2. В чл. 78, ал. 1 след думата „постигнат“
се добавя „общ“.
§ 3. В чл. 80а се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Справка за успех по години и хорариум
учебни часове се издава по искане на ученика
и се попълва без използване на съкращения.“
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Справката се състои от две страници
със следните реквизити: наименование и местонахождение на училището, издало справката;
изходящ номер и дата; наименование на документа; трите имена на ученика; ЕГН; ЛНЧ;
гражданство; дата и място на раждане; текст:
„През учебната ..../..... година е/е бил ученик
в ….. клас/курс и следва да завърши средно
образование през ...................г. Учени... е показал
..... по време на обучението си следния успех:“;
антетка с колони: учебни предмети – оценки
(с думи и цифри) и хорариум по класове и
учебни години; оценките са по шестобалната
система, при която най-високата е отличен 6,
а най-ниската положителна – среден 3; текст:
„Настоящата справка да послужи за ........“ (за
кандидатстване във висше училище се посочва държавата); име и фамилия на директора;
подпис и печат.“
§ 4. Създават се чл. 80д и 80е:
„Чл. 80д. (1) Удостоверение за завършен
курс за ограмотяване на възрастни или за
завършен курс за обучение на възрастни за
изучаване на учебното съдържание по учебните предмети, предвидени за класове от
прогимназиалния етап на основната степен
на образование, се издава на лица, успешно
завършили съответните курсове, организирани
от МОМН при условията и по реда на програми и проекти, финансирани със средства
от европейските структурни фондове.
(2) Удостоверението по ал. 1 е формуляр и
съдържа следните реквизити: наименование на
държавата по Конституция; наименование на
министерството; наименование на документа;
регистрационен номер и дата на издаване; наименование на програмата или проекта, при
условията на които е проведено обучението;
курсът, в който е проведено обучението; трите
имена на лицето, ЕГН, месторождение; наименование и местонахождение на училището,
провело курса; наименование на учебните
предмети, брой учебни часове, оценки с думи
и цифри; име, фамилия и подпис на директора
на училището; печат на училището.
(3) Удостоверението е освободено от графично оформление.
(4) Удостоверението се регистрира в определената за регистриране на тези удостоверения
регистрационна книга на училището, която се
създава единствено за тази цел.
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(5) Удостоверението се съхранява от притежателя.
Чл. 80е. (1) Уверение за участие в курс за
ограмотяване на възрастни или за участие в
курс за обучение на възрастни за изучаване на
учебното съдържание по учебните предмети,
предвидени за класове от прогимназиалния
етап на основната степен на образование, се
издава на лица, преминали обучение в съответните курсове, организирани от МОМН при
условията и по реда на програми и проекти,
финансирани със средства от европейските
структурни фондове.
(2) Уверението е формуляр и съдържа следните реквизити: наименование на държавата по
Конституция; наименование на министерството;
наименование на документа; регистрационен
номер и дата на издаване; наименование на
програмата или проекта, при условията на
които е проведено обучението; курсът, в който е проведено обучението; трите имена на
лицето, ЕГН, месторождение; наименование
и местонахождение на училището, провело
курса; наименование на учебните предмети,
брой учебни часове, име, фамилия и подпис на
директора на училището; печат на училището.
(3) Уверението е освободено от графично
оформление.
(4) Уверението се регистрира в определената
за регистриране на тези уверения регистрационна книга на училището, която се създава
единствено за тази цел.
(5) Уверението се съхранява от притежателя.“
§ 5. В чл. 81, ал. 1 се създава изречение
второ: „Те се подписват задължително със син
или черен химикал и се удостоверяват със син
печат.“
§ 6. В чл. 86, ал. 4 изречение второ се изменя така: „В 10-дневен срок от изготвянето
на протокола предаващата страна представя в
МОМН екземпляра, предназначен за него, а
приемащата – в РИО.“
§ 7. В чл. 90, ал. 2 думите „80в и 80г“ се
заменят с „80в, 80г, 80д и 80е“.
§ 8. Навсякъде в текста думите „министъра
на образованието и науката“, „Министърът на
образованието и науката“, „Министерство на
образованието и науката“, „Министерството на
образованието и науката“ и „МОН“ се заменят
съответно с „министъра на образованието,
младежта и науката“, „Министърът на образованието, младежта и науката“, „Министерство
на образованието, младежта и науката“, „Министерството на образованието, младежта и
науката“ и „МОМН“.
Преходна разпоредба
§ 9. Признават се издадените от училищата
преди влизане в сила на тази наредба удостоверения за завършен курс за ограмотяване на
възрастни или за завършен курс за обучение на
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възрастни за изучаване на учебното съдържание
по учебните предмети, предвидени за класове
от прогимназиалния етап на основната степен
на образование, организирани от МОМН при
условията и по реда на програми и проекти,
финансирани със средства от европейските
структурни фондове.
Министър:
Стефан Воденичаров
1975

МИНИСТЕРСТВО
НА ОКОЛНАТА СРЕДА
И ВОДИТЕ
МИНИСТЕРСТВО
НА ИКОНОМИКАТА,
ЕНЕРГЕТИКАТА И ТУРИЗМА
МИНИСТЕРСТВО
НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ
И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
МИНИСТЕРСТВО
НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 7 от 2003 г. за норми за допустими
емисии на летливи органични съединения,
изпускани в околната среда, главно в атмосферния въздух в резултат на употребата на
разтворители в определени инсталации (обн.,
ДВ, бр. 96 от 2003 г.; изм., бр. 20 от 2007 г.,
бр. 67 от 2009 г. и бр. 40 от 2010 г.)
§ 1. В чл. 2, ал. 2 думите „приложения № 2
и 3“ се заменят с „приложение № 2“.
§ 2. В чл. 4, т. 3 след думите „схема за
намаляване на емисиите (СНЕ)“ се поставя
запетая и се добавя „при условие, че се постига равностойно намаляване на емисиите,
в сравнение с намаляването, постигнато чрез
прилагане на НДЕ, ННЕ и НОЕ по т. 1 и т. 2“.
§ 3. Член 5 се изменя така:
„Ч л. 5. За дейност и те по нанасяне на
покрития, обхванати от т. 8 от таблицата
в приложение № 2, които не могат да бъдат извършени при контролирани условия,
компетентният орган (КО) може да разреши
емисиите от инсталацията да не съответстват
на изискванията, определени в чл. 4, при условие, че операторът докаже пред КО, че това
съответствие е технически и икономически
неосъществимо и че са използвани най-добрите
налични техники.“
§ 4. В чл. 9, ал. 2 думите „съгласно чл. 5
и 7“ се заличават.
§ 5. Член 10 се отменя.
§ 6. Член 10а се отменя.
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§ 7. В чл. 10б, ал.1, в основния текст думите
„Наредбата за реда и начина на класифициране, опаковане и етикетиране на химични
вещества и препарати (загл. изм. – ДВ, бр. 66
от 2004 г., в сила от 1.01.2005 г.)“, се заменят
с „Наредбата за реда и начина на класифициране, опаковане и етикетиране на химични
вещества и смеси (ДВ, бр. 68 от 2010 г.)“.
§ 8. В чл. 12 думите „чл. 10“ се заменят с
„чл. 10б и чл. 10в“.
§ 9. В чл. 13 се правят следните изменения:
1. В основния текст думите „приложения
№ 2 и 3“ се заменят с „приложение № 2“.
2. В т. 1 думите „чл. 10“ се заменят с
„чл. 10б и чл. 10в“.
3. В т. 2 буква „а“ се изменя така:
„а) да отговаря на изискванията на чл. 4
(за останалите ЛОС), или“.
§ 10. В чл. 16 накрая се поставя запетая и
се добавя „като по време на всяко измерване
се отчитат най-малко три измерени стойности“.
§ 11. В чл. 19 думите „чл. 10, ал. 1“ се заменят с „чл. 10б, ал. 1 и чл. 10в, ал. 1“.
§ 12. В чл. 20 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2, т. 6 думите „ по чл. 11“ се заменят с „ по чл. 28а, чл. 28б и чл. 28в“.
2. В ал. 8 думите „(оператор – юридическо
лице (фирма) или физическо лице, ЕИК/
БУЛСТАТ, телефон, факс, електронен адрес)“
се заменят с „(наименование и ЕИК за юридическите лица, име и ЕГН за физическите
лица, за чуждестранните лица – документ,
издаден в съответствие с националното им
законодателство, удостоверяващ правния статус на заявителя, телефон, факс, електронен
адрес, седалище и адрес на управление)“.
3. Създават се ал. 11 и 12:
„(11) Операторите на инсталации, в които ще се извършват дейности с употреба на
разтворители от категориите съгласно приложение № 1, уведомяват за това съответната
РИОСВ на етап инвестиционно предложение
съгласно чл. 95, ал. 1 ЗООС.
(12) В случаите по ал. 11 съответната РИОСВ
дава указания на операторите относно спазването на изискванията на тази наредба.“
§ 13. Член 21 се изменя така:
„Ч л. 21. (1) А ко да дена същест ву ваща
инсталация се експлоатира при проектната
производителност при условия, различни от
операциите по пускане, спиране и поддръжка
на оборудването, всяка промяна в средното
максимално вложено количество органични
разтворители в инсталацията в рамките на
едно денонощие се счита за съществена, ако
води до повишаване на емисиите на летливи
органични съединения с повече от:
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1. 25 % за инсталация, осъществяваща дейности, които попадат в по-ниския диапазон на
праговите стойности, посочени в т. 1, 3, 4, 5,
8, 10, 13, 16 или 17 от таблицата в приложение
№ 2, или дейности, които попадат в някоя от
другите категории, посочени в приложение
№ 2, и чиято консумация на разтворители е
по-малка от 10 тона годишно;
2. 10 % за всички други инсталации.
(2) Когато съществуваща инсталация претърпява съществена промяна или за пръв път
попада в приложното поле на тази наредба
след извършване на такава, претърпялата съществена промяна част се разглежда като нова
инсталация или съответно като съществуваща
инсталация, при условие че общите емисии
на цялата инсталация не надвишават онези,
които биха се получили, ако претърпялата
съществена промяна част бъде разглеждана
като нова инсталация.
(3) В случай на съществена промяна операторът уведомява КО в рамките на ПУР, който
проверява съответствието на инсталацията с
изискванията на тази наредба.
(4) За инсталациите по приложение № 4
към ЗООС разпоредбите на ал. 1 – 3 не се
прилагат.“
§ 14. Член 25 се изменя така:
„Чл. 25. (1) Съответствието с чл. 10б и
чл. 10в се проверява въз основа на сумата от
масовите концентрации на отделните ЛОС.
(2) За всички останали случаи съответствието с НДЕ, ННЕ и НОЕ се проверява
въз основа на общата маса на емитирания
органичен въглерод (ОВ), освен ако в приложение № 2 не е посочено друго.“
§ 15. В чл. 27, ал. 1 се правят следните
изменения и допълнения:
1. Създава се нова т. 2:
„2. РИОСВ изисква операторът да предприеме всичк и подход ящи допълнителни
мерки, необходими за възстановяване на
съответствието;“.
2. Досегашната т. 2 става т. 3.
3. В ал. 2 думите „по ал. 1, т. 2“ се заменят
с „по ал. 1, т. 3“.
§ 16. В чл. 28а навсякъде думите „чл. 10,
ал. 1, т. 1“ се заменят с „чл. 10б, ал. 1, т. 1 и
чл. 10в, ал. 1, т. 1“.
§ 17. В чл. 28б се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите „чл. 10, ал. 1, т. 2“ се
заменят с „чл. 10б, ал. 1, т. 2 и чл. 10в, ал. 1,
т. 2“.
2. В ал.2 думите „чл. 10, ал. 1, т. 2“ се заменят с „чл. 10б, ал. 1, т. 2 и чл. 10в, ал. 1, т. 2“.
3. Създават се ал. 4 – 7:
„(4) Експлоатацията на инсталации за химическо чистене с употреба на ЛОС по чл. 10б,
ал. 1, т. 2 и чл. 10в, ал. 1, т. 2, разположени
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в обекти за обслужващи дейности в съществуващи жилищни или смесени сгради (сгради
със смесено предназначение), се допуска при
изградена (монтирана) вентилационна инсталация, която отговаря на минималните изисквания на ал. 5.
(5) Вентилацията по ал. 4 е система, която:
1. функционира непрекъснато по време на
работа на машините/оборудването за химическо чистене в обекта;
2. осигурява кратност на обмена на въздуха
в ателието, достатъчна да опази човешкото
здраве, включително в случай на теч от машината за химическо чистене или от съда за
съхраняване на суровината;
3. предотвратява всякакъв риск от формиране на експлозивна атмосфера;
4. осигурява изхвърляне на засмукваните
газове в атмосферния въздух;
5. предотвратява всякаква възможност за
преминаване на засмукваните газове в канализационната инсталация за отпадни води на
жилищните сгради и е независима от всякаква
друга вентилационна система;
6. предотвратява всякакъв риск от корозия,
свързана с използването на халогенирани
разтворители.
(6) Изпускащото устройство на вентилацията трябва да надвишава с 3 метра сградите,
намиращи се в радиус 15 метра, или да е снабдено с подходящ филтър, който се регенерира
на интервали, посочени от производителя.
(7) Не се допуска употребата на ЛОС по
чл. 10б, ал. 1, т. 2 и чл. 10в, ал. 1, т. 2 в инсталации за химическо чистене, разположени
в обекти за обслужващи дейности в нови
жилищни или смесени сгради.“
§ 18. В чл. 28в, ал. 1 думите „чл. 10, ал. 1“
се заменят с „чл. 10б, ал. 1 и чл. 10в, ал. 1“,
а след думите „Европейската комисия“ се
добавя „(ЕК)“.
§ 19. Член 29 се изменя така:
„Чл. 29. (1) За осигуряване на обществен
достъп до информацията, свързана с прилагането на наредбата, Изпълнителната агенция
по околна среда (ИАОС) създава и технически поддържа информационна система с база
данни, която е интегрирана с регистъра по
чл. 30л от Закона за чистотата на атмосферния
въздух (ЗЧАВ).
(2) Информационната система по ал. 1
съдържа списъци и данни за регистрираните
инсталации по чл. 30л ЗЧАВ и инсталациите
по чл. 117 ЗООС, извършващи дейности от
категориите съгласно приложение № 1, както
и секторните ръководства по чл. 3.
(3) В информационната система по ал. 1
се създават партиди на операторите, които
съдържат информация за:
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1. инсталациите по регистъра по чл. 30л
ЗЧАВ;
2. постъпилите и утвърдените ПУР;
3. постъпилите и утвърдените СНЕ, включително постъпилите заявления за разработването им;
4. протоколите за резултатите от периодичните (собствени и контролни) измервания и
докладите за резултатите от непрекъснатите
измервания на емисиите;
5. издадените КР по чл. 117 ЗООС;
6. решенията на РИОСВ по прилагането
на чл. 5 и 7, включително във връзка с чл. 8;
7. количеството на вложените разтворители;
8. консумация на разтворители;
9. други документи и информация във връзка с прилагане изискванията на наредбата и
докладването до ЕК.
(4) Достъпът до информацията, въведена в
информационната система, се осигурява чрез
страницата на ИАОС в интернет.
(5) Достъпът до наличните документи по
ал. 3 се осъществява по реда на ЗООС и Закона за достъп до обществена информация.“
§ 20. Член 30 се изменя така:
„Чл. 30. (1) Данни за създаването и поддържането на информационната система по
чл. 29 се събират от ПУР, СНЕ, регистъра по
чл. 30л ЗЧАВ, докладите и наличните протоколи за резултатите от извършените собствени измервания на емисиите (периодични
и непрекъснати) на операторите, издадените
предписания и/или решения, както и наличните протоколи и доклади за резултатите
от извършените измервания на емисиите,
обобщени от КО.
(2) Регионалните инспекции по околната
среда и водите изпращат ежегодно в ИАОС,
включително по електронен път, информацията по ал. 1, необходима за поддържането на
информационната система.“
§ 21. Член 31 се изменя така:
„Чл. 31. Министерството на околната среда
и водите предоставя информация до ЕК с
резултатите от прилагането на тази наредба
в срокове и формат, посочени от ЕК.“
§ 22. В допълнителните разпоредби се
правят следните изменения и допълнения:
1. В § 1:
а) точка 1 се изменя така:
„1. „Инсталация“ е неподвижно техническо
съоръжение, в което се извършват една или
повече от посочените в приложение № 1 дейности и всички други дейности, извършвани
на същата площадка, които са непосредствено
свързани с тях и имат техническа връзка с
дейностите, изброени в същото приложение, и
могат да окажат въздействие върху емисиите
и замърсяването.“;
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б) точки 2, 3 и 4 се отменят;
в) в т. 5 думите „Министерството на околната среда и водите“ се заменя с „изпълнителният директор на Изпълнителната агенция
по околна среда“;
г) точка 6 се изменя така:
„6. „Оператор“ е оператор по смисъла на
§ 1, т. 43 от допълнителните разпоредби на
ЗООС.“;
д) точка 7 се изменя така:
„7. „Емисия“ е прякото или непрякото
изпускане на ЛОС във въздуха, водите или
почвите от отделни организирани или неорганизирани източници в рамките на дадена
инсталация.“;
е) точка 8 се изменя така:
„8. „Неорганизирани емисии“ са всички
изпускани във въздуха, почвата и водите емисии на летливи органични съединения, които
не се съдържат в отпадъчните газове, както
и съдържащите се в каквито и да е продукти
разтворители, освен ако в приложение № 2
не е посочено друго.“;
ж) точка 11 се изменя така:
„11. „Норма за допустими емисии“ е масата
на ЛОС, изразена посредством определени
конкретни параметри, концентрацията и/или
нивото на емисиите, които не може да бъдат
превишавани по време на един или на повече
периоди от време.“;
з) точка 12 се изменя така:
„12. „Вещество“ e веществото по смисъла
на § 1, т. 32 от допълнителните разпоредби
на ЗООС.“;
и) точка 13 се изменя така:
„13. „Смес“ е смес по смисъла на член
3, точка 2 от Регламент (ЕО) № 1907/2006
на Европейския парламент и на Съвета от
18 декември 2006 г. относно регистрацията,
оценката, разрешаването и ограничаването
на химикали (REACH) и за създаване на
Европейска агенция по химикали (ОВ L 136,
29.5.2007 г., стр. 33).“;
к) в т. 16 думата „разредител“ се заменя
с „разтворител“;
л) точка 29 се отменя;
м) в т. 31 думите в скобите „технологичен
възел, съоръжение, резервоар и др.“ се заменят
с „част от оборудване или резервоар“;
н) създават се т. 32 – 36:
„32. „Комин“ е конструкция, включваща
една или повече димни тръби, през която
преминават отпадъчни газове, за да бъдат
изпуснати във въздуха.
33. „Съществуваща инсталация“ е инсталация, която е била в експлоатация на 29
март 1999 г. или на която е предоставено
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комплексно разрешително по чл. 117 ЗООС
или е била регистрирана преди 1 април 2001 г.,
или чийто оператор е подал пълно заявление
за комплексно разрешително преди 1 април
2001г., при условие че инсталацията е пусната
не по-късно от 1 април 2002 г.
34. „Най-добри налични техники (НДНТ)“
e най-добрата налична техника по смисъла
на § 1, т. 42 от допълнителните разпоредби
на ЗООС.
35. „Съществуващи жилищни или смесени
сгради“ са сгради, въведени в експлоатация
или които имат действащо разрешение за
строеж или одобрени инвестиционни проекти,
които не са изгубили правното си действие
или за които е започнало производство по
одобряване на инвестиционни проекти преди
31 март 2014 г.
36. „Нови жилищни или смесени сгради“
са сгради, за които е започнало производство
по одобряване на инвестиционни проекти
или за които възложителят е подал пред
компетентния орган заявление за въвеждане
на обекта в експлоатация след 31 март 2014 г.
За започнато производство по одобряване
на инвестиционен проект се счита датата
на внасяне на инвестиционния проект за
одобряване от компетентния орган.“
2. В § 1а накрая се поставя запетая и се
добавя „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) (ОВ, L334/17 от 17.12.2012 г.)“.
§ 23. В преходните и заключителните разпоредби се правят следните изменения:
1. В § 2 думите „Закона за чистотата на
атмосферния въздух“ се заменят със „ЗЧАВ“.
2. Параграфи 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 16, 17
и 18 се отменят.
§ 24. В приложение № 1 към чл. 2, ал. 1
се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 2.1.1 след думата „нови“ се добавят
думите „автомобили, определени като“.
2. В т. 2.2 думите „категории О1, О2 и О3“
се заменят с „категории О1, О2, О3 и О4“.
3. В т. 8.5 след думите „цилиндричен носител“ се добавя „на изображението“.
§ 25. В приложение № 2 към чл. 2, ал. 2
се правят следните изменения:
1. Точка 3 се изменя така:
„3. Допустимите норми за неорганизирани
емисии (ННЕ) се определят като процент от
количеството вложени разтворители (КВР), а
допустимите норми за общи емисии (НОЕ) в
общия случай са специфични за съответната
категория дейност.“
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2. Таблица 1 се изменя така:
„Таблица 1
Прагови стойности и допустими норми за емисии
Нормите за допустими емисии в отпадъчните газове трябва да бъдат изчислявани при 273,15°K
и налягане 101,3 KPa
ННЕ
[% от КВР]
№
Категория
ПСКР
НДЕ
по
дейност
[t/год.] [mg C/Nm3]
ред (ПСКР в [t/год.])

(1)

(2)

(3)

(4)

1

Топъл ролен оф- 15 – 25 100
сетов печат
> 25
20
(> 15)

2

Дълбок печат за
издания (> 25)

3

Друг дълбок печат,
15 – 25
флексопечат,
ротативен сито- > 25
печат,
ламиниране или
лакиране
> 30(1)
(> 15), ротативен
ситопечат
в ърх у т ек с т и л /
картон > 30)

съсъщест- нови
ществуващи инста- вуващи
инста- лации инсталации
лации

(5)

(6)

30 (1)
30 (1)

75

10

100

20

100

20

15
10

20 (1)
20 (1)

5

Друго почистване 2 – 10
на повърхности
(> 2)
> 10

75 (1)

Боядисване (< 15) > 0,5
и пребоядисване
на превозни средства

50 (1)

(7)

15
25

По ч и с т в а н е н а 1 – 5
повърх ности с > 5
използване на
съединения, посочени в чл. 10б и
чл. 10в, ал. 1 (> 1)

Забележка

(1) Остатъците от
разтворител в
готовия продукт
не се считат за
неорганизирани
емисии.

100

4

6

нови
инсталации

НОЕ

(1) ПСКР за
ротативен ситопечат върху текстил
или картон.

(1) НДЕ се отнася за
масата на
съединенията в
mg/Nm 3, а не за общо т о коли чест во
въглерод.
20 (1) (1) Инсталациите,
които докажат пред
15 (1) КО, че с р ед но т о
с ъ д ъ рж а н и е
на
органични разтворители във всички
използвани почистващи материали не
надвишава 30 % тегловни, се освобождават от задължението за прилагане
на тези стойности.

75 (1)

25

(1) Доказва се съответствие с чл. 24
въз основа на
15-минутни средни
измервания.

С Т Р.

94

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

ННЕ
[% от КВР]
№
Категория
ПСКР
НДЕ
по
дейност
[t/год.] [mg C/Nm3]
ред (ПСКР в [t/год.])

(1)

(2)

(3)

7

Нанасяне на покритие върху
рулони
(> 25)

8

Други покрития, 5 – 15
включително
> 15
пок ри т и я върх у
метал,
п лас т маса, т екстил(5),
тъкани, филмови
ленти и хартия
(> 5)

9

Покрития върху
намот ъчен п роводник (> 5)

(4)

НОЕ

съсъщест- нови
ществуващи инста- вуващи
инста- лации инсталации
лации

нови
инсталации
(5)

50 ( )
1

100 (1) (4)
50/75(2) (3) (4)
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Забележка

(6)
5

(7)

10

( ) За инсталациите, в които се използват т ех н и к и,
които позвол яват
повторна у пот реба на възстановен и ра з т в о ри т е л и
(ПУВР), НДЕ
е 150.

25 (4)
20 (4)

(1) НДЕ се прилага
за нанасяне на покрития и процеси
на сушене при контролирани условия.
(2) Първата Н ДЕ
се отнася за процеси на сушене, а
втората за процеси
за нанасяне на покрития.
(3) За инсталациите
за нанасяне на покрития върху текс т и л, в кои т о се
използват техники,
които позвол яват
ПУВР, НДЕ, която
се прилага за процеси на нанасяне на
покритие и сушене,
взети заедно, е 150.
(4) Дейностите по
нанасяне на покритие, които не могат
да бъдат провеждани при контролирани условия (такива
като корабостроене
и боядисване на самолети), могат да
бъдат освободени
о т за д ъ л жен ие т о
за спазване на тези
стойности в съответствие с чл. 5.
(5) Ротативният ситопечат върху текстил е включен в
дейност № 3.

1

10 g/kg (1)
5 g/kg (2)

(1) Прилага се за инсталации, при които средният диаметър на проводника
е ≤ 0,1 mm.
(2) Прилага се за
всички останали
инсталации.
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ННЕ
[% от КВР]
№
Категория
ПСКР
НДЕ
по
дейност
[t/год.] [mg C/Nm3]
ред (ПСКР в [t/год.])

(1)

(2)

(3)

10

Нанасяне на по- 15 – 25
критие върху
> 25
дървени повърхности
(> 15)

11

Химическо чистене

12

Импрегниране на
дървесина
(> 25)

13

(4)

нови
инсталации

НОЕ

съсъщест- нови
ществуващи инста- вуващи
инста- лации инсталации
лации

(5)

100 ( )
50/75(2)
1

С Т Р. 9 5

(6)
25
20

(7)
( ) НДЕ се прилага
за нанасяне на покрития и процеси
на сушене при контролирани условия.
(2) Първата НДЕ се
прилага за сушене,
а втората за процеси за нанасяне на
покрития.
1

20 g/kg (1) (2)

100 (1)

Забележка

(1) Изразени като
маса разтворител,
емитиран за килог ра м поч ис т ен и
изсушен продукт.
(2)
НДЕ по чл. 10б
и 10в, ал. 1, т. 2 не
се прилагат за тази
дейност.

45 11 kg/m 3

(1) НДЕ не се прилага за импрегниране
с креозот.

Финиширане на 10 – 25
естествени кожи > 25
(> 10)
> 10 (1)

85 g/m 2
75 g/m 2
150 g/m 2

НДЕ се изразяват
в грамове разтворител, емитиран за
1 m 2 от произведения продукт.
(1) За нанасяне на
покритие върх у
кож а п ри п роизводство на мебели и на конкретни
продукти от кожа,
и з по л з в а н и к ат о
дребни потребителски стоки, например чанти, колани,
портфейли и т.н.

14

Производство на
обувки (> 5)

25 g за чифт

НОЕ се изразява в
грамове разтворител, емитиран за
чифт произведени
обувки.

15

Ламиниране
на д ървеси на и
пластмаса (> 5)

30 g/m 2

16

Нанасяне на сле- 5 – 15
пващо покритие > 15
(> 5)

50(1)
50(1)

25
20

(1) Ако се използват техники, които
позволяват ПУВР,
НДЕ в отпадъчните
газове е 150.
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ННЕ
[% от КВР]
№
Категория
ПСКР
НДЕ
по
дейност
[t/год.] [mg C/Nm3]
ред (ПСКР в [t/год.])

(1)

(2)

(3)

17

Производство на 100 –
смеси за покри- 1000
тия, лакове, мас- > 1000
тила и лепила
(> 100)

18

Преработка на
каучук
(> 15)

19

Извличане на растителни масла и
животински мазнини и рафиниране на растителни
масла
(> 10)

20

Производство на
фармацевтични
продукти
(> 50)

(4)

нови
инсталации

НОЕ

съсъщест- нови
ществуващи инста- вуващи
инста- лации инсталации
лации

(5)

(6)

150
150

20(1)

5
3

(7)

5 % от КВР ННЕ не включва
3 % от КВР р а з т в о р и т е л и т е ,
които се продават
като част от сместа
за покритието в запечатан контейнер.

25(2) 25 % от КВР

Животинска
мас:
1,5 kg/тон
Рициново
масло:
3 kg/тон
Рапица –
семена:
1 kg/тон
Слънчогледово семе:
1 kg/тон
Соеви зърна
(нормална
каша):
0,8 kg/тон
Соеви зърна
(бели люспи):
1,2 kg/тон
Други семена
и друга растителна маса:
– 3 kg/тон (1)
– 1,5 kg/тон (2)
– 4 kg/тон (3)
20

(1)

5(2) 15(2)

Забележка

5 %
от
КВР

(1) Ако се използват техники, които
позволяват ПУВР,
НДЕ в отпадъчните
газове е 150.
(2) ННЕ не включва
разт вори т ели т е,
ко и т о с е п р од а ват кат о част о т
продукт и или смеси
в за печата н контейнер.
(1) НОЕ за инсталации, обработващи
о т дел н и пар т и д и
семена и друга раст и телна маса, се
определят според
конкретния случай
в зависимост от
НДНТ.
(2) Прилага се за
всички процеси с
разделяне на фракции освен отстраняването на смоли
от масла.
(3) Прилага се за
о т с т р а н я в а не н а
смоли.

15 % (1) Ако се използот
ват техники, които
КВР позволяват ПУВР,
НДЕ в отпадъчни
газове е 150.
(2) ННЕ не включва
разт вори т ели т е,
ко и т о с е п р од а ват кат о част о т
продукт и или смеси
в за печата н контейнер.
“
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§ 26. Приложение № 3 към чл. 2, ал. 2 се изменя така:
„Приложение № 3
към чл. 4, т. 2
Норми за допустими емисии за инсталации за нанасяне на покрития върху превозни средства
1. Допустимите НОЕ се изразяват в грамове емитиран органичен разтворител спрямо повърхностната площ на продукта в квадратни метри и в килограми емитиран органичен разтворител спрямо
каросерията на автомобила.
2. Покривната площ на всеки продукт, посочен в таблица 2, се определя като покривната площ,
изчислена от общата площ, върху която се нанася покритие чрез електрофореза, и покривната площ на
всички части, които биха могли да се добавят в следващи фази на процеса на нанасяне на покритие,
които се покриват със същите покрития като използваните за въпросния продукт, или общата покривна
площ на покривания в инсталацията продукт.
Повърхността, върху която се нанася покритие чрез електрофореза, се изчислява по формулата:
2 × общото тегло на корпуса на продукта

.

средната дебелина на металния лист х плътността на металния лист
Този метод се прилага и за други части с нанесено покритие, изработени от листов материал.
За изчисляване на покривната площ на другите добавени части или на общата повърхностна площ,
върху която се нанася покритие в инсталацията, се използват системи за автоматизирано проектиране
или други равностойни методи.
3. Допустимите НОЕ в таблица 2 се отнасят за всички етапи на процеса, който се извършва в една
и съща инсталация, от нанасяне на покритие чрез електрофореза или всеки друг вид процес на нанасяне на покритие до окончателното пастиране и полиране на повърхностното покритие, както и за
използвания разтворител за почистване на оборудването, включително на пръскащи камери и друго
стационарно оборудване, както по време, така и извън времето за производство.
Таблица 2
Дейност (прагова
Производствена прагова
стойност за консумастойност (отнася се за
ция на разтворители в годишното производство
тона годишно)
на изделие с покритие)
(1)

Норми на общи емисии

(2)

нови

съществуващи

(3)

(4)

Нанасяне на покрития
>5000
върху нови

45 g/m 2

70 g/m 2

автомобили

или

или

(> 15)

1,3 kg/каросерия +

1,9 kg/каросерия +

33 g/m

41 g/m 2

2

≤5000 самоносеща кон- 90 g/m 2
струкция или
или
> 3500 при конструкция 1,5 kg/ каросерия +
70 g/m 2
с рама

90 g/m 2
или
1,5 kg/ каросерия +
70 g/m 2

Норма за общи емисии (g/m 2)
Нанасяне на покрития ≤5000
на нови кабини за ка- > 5000
миони (> 15)

65
55

85
75

Нанасяне на покрития ≤2500
на нови микробуси и >2500
камиони (> 15)

90
70

120
90

Нанасяне на покрития ≤2000
на
>2000
нови автобуси
(> 15)

210
150

290
225

4. Инсталациите за нанасяне на покритие на превозни средства с консумация на разтворители под
праговите стойности за консумация на разтворители, посочени в таблица 2, отговарят на определените
в приложение № 2 изисквания в отрасъла за боядисване на превозни средства.“
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§ 27. Приложение № 4 към чл. 6, ал. 1 се
изменя така:
„Приложение № 4
към чл. 6, ал. 1
Схема за намаляване на емисиите
1. Операторът може да използва всяка схема
за намаляване на емисиите (СНЕ), която е специално предназначена за неговата инсталация.
2. При нанасяне на покрития, лакове, лепила
или мастила може да се използва СНЕ, описана
по-долу. Когато описаният по-долу метод е неподходящ, компетентният орган може да позволи
на оператора да прилага всякаква алтернативна
схема, с която се постигат намаления на емисиите,
равностойни на тези, които биха се постигнали
чрез прилагане на допустимите норми за общи
емисии в приложения № 2 и 3. При изготвяне на
СНЕ се вземат предвид следните факти:
2.1. когато заместителите, които съдържат
малки количества или не съдържат разтворители,
са все още в процес на разработка, на оператора
се дава отсрочка за прилагането на схемите му
за намаляване на емисиите;
2.2. контролната точка, спрямо която се отчита
намаляване на емисиите, следва в максимална
степен да съответства на емисиите, които биха се
получили в случай, че не са предприети действия
за намаляване.
3. Описаната по-долу СНЕ се прилага за инсталации, за които при определяне на целевите
норми за общи емисии (НОЕ) може да се приеме
наличие на постоянно съдържание на твърди
вещества в продукта:
3.1. годишната контролна емисия се изчислява,
както следва:
а) определя се общата маса на годишното
количество у пот ребени твърди вещества за
покритие и/или мастило, лак или лепило; твърдите вещества са всички материали в покрития,
мастила, лакове и лепила, които се втвърдяват
веднага след изпаряването на водата или летливите органични съединения;
б) годишната контролна стойност на емисиите
се изчислява чрез умножаване на определената в
буква „а“ маса по съответния коефициент, посочен
в таблица 3 по-долу; компетентните органи могат да коригират тези коефициенти за отделните
инсталации, за да се отрази документираното
повишаване на ефективността при използването
на твърдите вещества:
Таблица 3
Дейност

Коефициент за умножение за целите
в т. 3.1, буква „б“
Дълбок печат; флексопе4
чат; ламиниране като част
от печатането; лак иране
като част от печатането;
нанасяне на покритие върху дървесина; нанасяне на
покритие върх у текстил,
филмови ленти или хартия;
слепващо покритие
Пок ри т ие върх у рулони,
3
пребоядисване на превозни
средства
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Дейност

Коефициент за умножение за целите
в т. 3.1, буква „б“
Хигиенично покритие върху
2,33
храни, боядисване на летателни апарати
Други покрития и ротативен
1,5
ситопечат
3.2. целевата НОЕ е равна на годишната контролна емисия, умножена по процент, равен на:
а) (допустимите норми за неорганизирани
емисии + 15) за инсталации, попадащи в приложното поле на категория № 6 и в долната част
на диапазона на праговите стойности, посочени
в приложение № 2, на категории 8 и 10;
б) (допустимите норми за неорганизирани
емисии + 5) за всички останали инсталации;
3.3. съответствие се постига, ако действителните емисии на разтворители, определени в плана
за управление на разтворители, са по-малко или
равни на целевата НОЕ.“

§ 28. В приложение № 8 към чл. 20, ал. 1
се правят следните изменения:
1. В т. 4.1:
а) основният текст се изменя така:
„проверка за съответствие със схемата за
намаляване на емисиите, посочена в приложение № 4, в което допустимите норми за общи
емисии, изразени в емисии на разтворители
за единица продукт, или е посочена по друг
начин в приложения № 2 и 3.“;
б) в б. „в“ думите „приложение № 2“ се
заменят с „приложения № 2, 3 и 4“;
2. В т. 4.2 думите „приложения № 2 и 3“
се заменят с „приложение № 2“.
§ 29. В приложение № 10 към чл. 28а,
ал. 4 думите „чл. 10, ал. 1, т. 1“ се заменят с
„чл. 10б, ал. 1, т. 1 и чл. 10в, ал. 1, т. 1“.
Допълнителни разпоредби
§ 30. Навсякъде в наредбата думите „действащи инсталации“ се заменят със „съществуващи инсталации“.
§ 31. Навсякъде в наредбата думите „чл. 5,
ал. 2“ се заменят с „чл. 5“.

Преходни и заключителни разпоредби
§ 32. Информационната система по чл. 29,
ал. 1 се поддържа от ИАОС до осигуряването
на техническа възможност за актуалното є
поддържане от регионалните инспекции по
околната среда и водите.
§ 33. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър на околната среда и водите:
Нона Караджова
Министър на икономиката,
енергетиката и туризма:
Делян Добрев
За министър на регионалното развитие
и благоустройството:
Николай Нанков
Министър на здравеопазването:
Десислава Атанасова
2069
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МИНИСТЕРСТВО
НА ТРАНСПОРТА,
ИНФОРМАЦИОННИТЕ
ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА
Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ 5 от 2007 г. за условията и реда за издаване на телефонни указатели, включително
работата с базите данни, тяхното прехвърляне и ползване, както и за предоставяне на
телефонни справочни услуги (обн., ДВ, бр. 1
от 2008 г.; изм., бр. 38 от 2010 г.)
§ 1. В чл. 3 думите „по чл. 182, ал. 2, т. 3
и 4“ се заменят с „по чл. 182, ал. 2, т. 4 и 5“,
а думите „и реципрочност“ се заличават.
§ 2. В чл. 6 думите „по чл. 182, ал. 2, т. 3“
се заменят с „по чл. 182, ал. 2, т. 4“.
§ 3. В чл. 9, ал. 2 думите „на магнитен или
оптичен носител, чрез отдалечен достъп или
по друг договорен между страните начин,“
се заличават.
§ 4. В чл. 11, ал. 3 думата „фирмата“ се
заменя с „наименование (фирма)“.
§ 5. В чл. 12, ал. 6, т. 2 думата „фирма“ се
заменя с „наименование (фирма)“.
§ 6. В чл. 14 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1 и в него
след думата „име“ се поставя запетая и се добавя „наименование“, а след думите „директен
маркетинг“ се добавя „и реклама“.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Съгласието по ал. 1 може да бъде
оттеглено по всяко време. Указателите се
актуализират по реда на чл. 17, ал. 4.“
§ 7. В чл. 21, ал. 2 думата „фирма“ се заменя с „наименование (фирма)“.
§ 8. В чл. 23 думите „по чл. 182, ал. 2, т. 4“
се заменят с „по чл. 182, ал. 2, т. 5“.
§ 9. В чл. 26, ал. 2 думите „на магнитен
или оптичен носител, чрез отдалечен достъп
или по друг договорен между страните начин,“
се заличават.
§ 10. В чл. 31, ал. 2 думата „фирма“ се
заменя с „наименование (фирма)“.
§ 11. В допълнителната разпоредба § 1 се
изменя така:
„§ 1. По смисъла на тази наредба „Хармонизирани телефонни номера за хармонизирани
услуги със социална значимост“ са номерата
за достъп до услуги с общоприето описание,
достъпни за отделните лица посредством
безплатен номер, което би било полезно за
посетители от други страни, за задоволяване
на конкретни социални нужди, в частност
допринасяне благосъстоянието или безопасността на гражданите или на конкретни групи
от граждани, или са от помощ на гражданите
в затруднение.“
§ 12. В преходните и заключителните разпоредби се правят следните изменения:
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1. В § 2 думите „и чл. 259, ал. 3“ се заменят
с „и чл. 259, ал. 5“.
2. Параграф 3 се изменя така:
„§ 3. Тази наредба въвежда разпоредбите
на Директива 2009/136/ЕО на Европейския
парламент и на Съвета от 25 ноември 2009 г.
за изменение на Директива 2002/22/ЕО относно универсалната услуга и правата на
потребителите във връзка с електронните
съобщителни мрежи и услуги (Директива за
универсалната услуга) и Директива 2002/58/
ЕО относно обработката на лични данни и
защита на правото на неприкосновеност на
личния живот в сектора на електронните комуникации (Директива за неприкосновеността
и личните данни).“
Министър:
Ивайло Московски
1990

МИНИСТЕРСТВО
НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА
ПОЛИТИКА
МИНИСТЕРСТВО
НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ 7 от 1999 г. за минималните изисквания за
здравословни и безопасни условия на труд на
работните места и при използване на работното оборудване (обн., ДВ, бр. 88 от 1999 г.;
изм., бр. 48 от 2000 г. и бр. 52 от 2001 г.; попр.,
бр. 54 от 2001 г.; изм. и доп., бр. 43 от 2003 г.;
изм., бр. 37 от 2004 г., изм. и доп., бр. 88 от
2004 г. и бр. 40 от 2008 г.)
§ 1. В чл. 10 се правят следните изменения:
1. В текста преди т. 1 думата „съставя“ се
заменя с „поддържа“.
2. Точка 1 се изменя така:
„1. екзекутивната документация на строежа
или частта от нея, отнасяща се до проектното
осигуряване на здравословните и безопасните условия на труд, в част „Технологична“,
протоколите за успешно проведени единични
и приемни изпитвания на машини и съоръжения и актът, удостоверяващ въвеждането
на строежа в експлоатация, доказващи съответствието на изпълненото строителство с
изискванията на ЗЗБУТ;“.
§ 2. В чл. 215о, т. 6 след думата „работата“ се добавя „от лице/лица, предварително
определено/и за всяка конкретна работа“.
§ 3. Член 223 се изменя така:
„Чл. 223. Работодателят създава организация за осигуряване на пожарната безопасност
в предприятието по реда на Наредба № Із-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. Член 225 се изменя така:
„Чл. 225. (1) Работодателят е длъжен да
осигури:
1. условия за безпрепятствено придвижване
на работещите по пътищата за евакуация и
през евакуационните изходи;
2. обозначаването със знаци на евакуационните пътища и изходите;
3. евакуационно осветление;
4. поддържането на електрическите инсталации в обекта, така че същите да не създават
предпоставки за възникване на пожар.
(2) В зависимост от големината и експлоатацията на сградите, съдържащото се в тях
работно оборудване, физическите и химичните
свойства на използваните вещества и материали
и максималния брой на хората работните места
се оборудват с подходящи пожаротехнически
средства за първоначално пожарогасене и когато посочените обстоятелства го изискват – с
пожароизвестителна система.
(3) Неавтоматичните пожаротехнически
средства за първоначално пожарогасене трябва
да са лесно достъпни, прости за използване
и да са обозначени на подходящи места с установените постоянни знаци за безопасност
и здраве при работа.
(4) Изискванията по ал. 1 – 3 се изпълняват
в съответствие с изискванията и по реда на
Наредба № Із-2377 от 2011 г. за правилата и
нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите.“
§ 5. Членове 226 – 228 се отменят.
§ 6. Наименованието на глава дванадесета
се изменя така:
„ДЕЙНОСТ ПРИ БЕДСТВИЯ И АВАРИИ“.
§ 7. Член 248 се изменя така:
„Чл. 248. (1) Юридическите лица и еднолични
търговци, собственици и ползватели, осъществяващи дейност в обекти, представляващи
строежи първа, втора и трета категория по
чл. 137 от Закона за устройство на територията,
която представлява опасност за възникване на
бедствия, разработват авариен план на обекта
в съответствие с чл. 35 от Закона за защита
при бедствия.
(2) Лицата по ал. 1:
1. утвърждават и актуализират аварийния
план;
2. запознават работещите с аварийния план
и задълженията им, произтичащи от него;
3. организират провеждането на тренировки
по изпълнение на аварийния план най-малко
веднъж годишно.
(3) Дейностите по ал. 1 и 2 се изпълняват
в съответствие с изискванията и по реда на
Закона за защита при бедствия.“
§ 8. Членове 249 – 251 се отменят.
Министър на труда и социалната политика:
Тотю Младенов
Министър на здравеопазването:
Десислава Атанасова
2022
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МИНИСТЕРСТВО
НА ФИНАНСИТЕ
Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ 3 от 2010 г. за специфичните изисквания
и контрола, осъществяван от митническите
органи върху средствата за измерване на акцизни стоки (обн., ДВ, бр. 15 от 2010 г.; изм.
и доп., бр. 68 от 2011 г.; доп., бр. 3 от 2012 г.;
изм. и доп., бр. 76 от 2012 г.)
§ 1. В чл. 2, ал. 2 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 1 накрая се добавя „освен ако в тази
наредба не е предвидено друго“.
2. Точка 2 се изменя така:
„2. получават предварително определено
количество готово опакован продукт, етикетиран, поставен в опаковки от какъвто и да
е характер, с които обичайно се представя на
пазара, и количеството, което се съдържа в
опаковката, не може да бъде променяно, без
опаковката да бъде нарушена, отворена или
да претърпи осезаема промяна;“.
§ 2. В чл. 3, ал. 1, т. 1 се създава буква „д“:
„д) средство за измерване и контрол – система за електронно преброяване и идентификация на тютюневи изделия.“
§ 3. В чл. 10 се създава ал. 3:
„(3) За целите на прилагане на ал. 1, т. 10
и 11 лицата подават уведомление по образец
съгласно приложението. Уведомлението може
да се подава и по електронен път.“
§ 4. В чл. 16 думите „етилов алкохол по
смисъла на чл. 9 от Закона за акцизите и данъчните складове“ се заменят с „етилов алкохол
по обем 80 % vol или повече и дестилати“.
§ 5. В чл. 17 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Лицата, произвеждащи етилов алкохол
по обем 80 % vol или повече и дестилати чрез
процеси на дестилация и ректификация (поотделно или в последователност), в точка за
контрол на изхода на събирателните съдове
след дестилационните съоръжения отчитат
чрез средства за измерване и контрол:
1. едновременно обема, приравнен към
сравнителна температура 20 °С, и алкохолно съдържание, изчислено при температура
20 °С, или
2. поотделно обема при условия на измерване и алкохолното съдържание, изчислено
при температура 20 °С.“
2. В ал. 2 думата „Средството“ се заменя
със „Средствата“, а думата „предава“ се заменя
с „предават“.
3. В ал. 3 думите „етилов алкохол“ се заменят с „алкохолна напитка с код по КН 2208“.
4. В ал. 5 думите „преди поставения разходомер“ се заменят с „преди поставените
средства за измерване и контрол“.
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§ 6. В чл. 18 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „етилов алкохол“ се
заменят с „етилов алкохол по обем 80 % vol
или повече и дестилати“.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Точката за контрол е мястото след
съдовете по ал. 1, където чрез средства за
измерване и контрол, които предават данни
по електронен път към автоматизираната
система за отчетност на лицата и към информационната система на Агенция „Митници“,
се отчитат:
1. едновременно обемът, приравнен към
сравнителна температура 20 °С, и алкохолно съдържание, изчислено при температура
20 °С, или
2. поотделно обемът при условия на измерване и алкохолното съдържание, изчислено
при температура 20 °С.“
3. Създава се нова ал. 3:
„(3) Тръбните връзки от съдовете до разходомера се пломбират и при необходимост
се осигурява възможност лицата да вземат
проба за контрол.“
4. Досегашната ал. 3 става ал. 4.
§ 7. В чл. 19 думите „преминалият след
разходомера етилов алкохол постъпва“ се заменят с „преминалите етилов алкохол по обем
80 % vol или повече и дестилати постъпват“.
§ 8. В чл. 28 се създава ал. 3:
„(3) В точките за контрол по чл. 27, т. 4 и
5 се използват средства за измерване и контрол – система за електронно преброяване и
идентификация, които предават данни по електронен път към автоматизираната система за
отчетност на лицата и към информационната
система на Агенция „Митници“.“
§ 9. В чл. 55, ал. 2 думите „Националният център за анализ на риска на Агенция
„Митници“ се заменят с „Териториалният
координационен център на компетентното
митническо учреждение“.
§ 10. Създава се приложение към чл. 10,
ал. 3:
„Приложение
към чл. 10, ал. 3
Вх. № ..............
Дата ……....... г.

ДО
...............................

У В Е Д О М Л Е Н И Е
от ............................................................................ ,
представляван от .................................................. ,
ЕГН/ЛНЧ .............................................................. ,
ЕИК ....................................................................... ,
ИНЛС .................................................................... ,
ИНДС ..................................................................... ,
ИН .......................................................................... ,
Адрес на обекта
Държава ................................................................ ,
Област ................................................................... ,
Община ................................................................. ,
Населено място .................................................... ,
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Пощенски код ....................................................... ,
Улица ..................................................................... ,
Номер .................................................................... ,
Телефон ................................................................. ,
Мобилен ................................................................. ,
Факс ....................................................................... ,
Е - mail .................................................................. .
Уеб адрес ............................................................... .
Седалище и адрес на управление
Държава ................................................................ ,
Област ................................................................... ,
Община ................................................................. ,
Населено място .................................................... ,
Пощенски код ....................................................... ,
Улица ..................................................................... ,
Номер .................................................................... ,
Телефон ................................................................. ,
Мобилен ................................................................. ,
Факс ....................................................................... ,
Е - mail .................................................................. ,
Уеб адрес ............................................................... .
Адрес за кореспонденция
Държава ................................................................ ,
Област ....................................................................
Община ................................................................. ,
Населено място .................................................... ,
Пощенски код ....................................................... ,
Улица ..................................................................... ,
Номер .................................................................... ,
Телефон ................................................................. ,
Мобилен ................................................................. ,
Факс ....................................................................... ,
Е - mail .................................................................. ,
Уеб адрес ............................................................... ,
Лице за контакти: ................................................ ,
Телефон ................................................................. ,
Мобилен ................................................................. ,
Факс ....................................................................... ,
Е - mail .................................................................. ,
Уеб адрес ............................................................... .

На основание чл. 10, ал. 1, т. 10 и 11 от
Наредба № 3 от 2010 г. за специфичните изисквания и контрола, осъществяван от митническите органи върху средствата за измерване
на акцизни стоки Ви уведомявам за следното:
Дейности

Дата на осъществяване на
дейностите

Извърш ва не на п ромен и в
точките за контрол
Извърш ва не на п ромен и в
използваните средства за измерване и контрол
Осъществяване на дейности,
и з ис к в а щ и п р ем а х в а не н а
пломби, поставени по реда на
чл. 51 от наредбата
.....................................
(име, подпис, печат)
„Предоставените от Вас данни са защитени
съгласно Закона за защита на личните данни и
нормативните актове, регламентиращи защитата
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на информация, и се обработват само във връзка
с осъществяването на установените със закон
функции на Агенция „Митници“.
Адрес на Централното митническо управление на Агенция „Митници“: гр. София, ул. Г. С.
Раковски“ № 4.“

Преходни и заключителни разпоредби
§ 11. В срок до 1 юли 2013 г. лицата привеждат дейността си в съответствие с направените изменения в наредбата.
§ 12. В Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 2010 г. за специфичните изисквания и контрола, осъществяван
от митническите органи върху средствата
за измерване на акцизни стоки (ДВ, бр. 76
от 2012 г.) се правят следните изменения и
допълнения:
1. В § 3 относно чл. 14:
а) в ал. 1 думите „алкохол и алкохолни
напитки“ се заменят с „бира, тихи вина, шумящи вина, други ферментирали напитки,
междинни продукти и алкохолни напитки с код
по Комбинираната номенклатура (КН) 2208“;
б) алинея 2 се изменя така:
„(2) При въвеждане и извеждане на територията на обекта на етилов алкохол по обем
80 % vol или повече и дестилати със средства
за измерване и контрол се отчитат:
1. едновременно обемът, приравнен към
сравнителна температура 20 °С, и алкохолно съдържание, изчислено при температура
20 °С, или
2. поотделно обемът при условия на измерване и алкохолното съдържание, изчислено
при температура 20 °С.“;
в) в ал. 3 думите „Средството за измерване
и контрол по ал. 1“ се заменят със „Средствата
за измерване и контрол по ал. 2“, а думата
„предава“ се заменя с „предават“;
г) в ал. 5 думите „и междинни продукти“ се
заменят с „междинни продукти и алкохолни
напитки с код по КН 2208“.
2. Параграфи 4 и 5 се отменят.
3. В § 6 относно чл. 27:
а) в т. 1 накрая се добавя „който постъпва
или се извежда като суровина за производство
на тютюневи изделия“;
б) създава се т. 5:
„5. местата, където на територията на обекта
се въвеждат или извеждат тютюневи изделия.“
4. В § 7, т. 2 думите „по чл. 27, т. 3 и 4“ се
заменят с „по чл. 27, т. 3“.
5. Параграф 14 от заключителната разпоредба се изменя така:
„§ 14. Наредбата влиза в сила от 31 март
2013 г., с изключение на § 3, § 6 и § 7, т. 2,
които влизат в сила от 1 юли 2013 г.“
§ 13. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Симеон Дянков
2304
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КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ
НАДЗОР
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8 от 2003 г. за Централния депозитар
на ценни книжа (обн., ДВ, бр. 108 от 2003 г.;
изм. и доп., бр. 85 от 2004 г. и бр. 95 от 2006 г.)
§ 1. В наименованието на наредбата думите
„на ценни книжа“ се заличават.
§ 2. В чл. 1 думите „на ценни книжа, наричан по-нататък „Централния депозитар“, както
и държавният надзор“ се заменят с „както и
надзорът“.
§ 3. Член 2 се изменя така:
„Чл. 2. (1) Централният депозитар поддържа
националната регистрационна система за безналични финансови инструменти („регистрационна
система“) и осъществява:
1. регистриране на безналични финансови
инструменти и на прехвърляния на безналични
финансови инструменти, както и съхранение и
поддържане на данни за безналични финансови
инструменти чрез откриване и водене на сметки
на техните емитенти, притежатели и лица по
чл. 32а, ал. 1, т. 2;
2. клиринг и сетълмент на сделки с безналични финансови инструменти, включително водене
на парични сетълмент сметки и извършване на
плащания във връзка със сделки с безналични
финансови инструменти;
3. администриране на безналични финансови
инструменти, включително водене на книга на
акционерите и притежателите на други безналични финансови инструменти, разпределяне
на дивиденти, лихви и други плащания;
4. регистриране на особени залози и финансови обезпечения върху безналични финансови
инструменти;
5. блокиране и деблокиране на безналични
финансови инструменти;
6. обездвижване на финансови инструменти;
7. опериране на система с окончателност на
сетълмента за сделките с финансови инструменти по смисъла на глава пета „а“ от Закона
за платежните услуги и платежните системи
с цел осигуряване на сетълмент на сделки с
безналични финансови инструменти („система
за сетълмент“);
8. предоставяне на други предвидени в неговия правилник услуги, свързани с дейността
по т. 1 – 7.
(2) Централният депозитар осигурява ефективно функциониране на националната регистрационна система за безналични финансови
инструменти и на оперираната от него система
за сетълмент в условията на надеждност и
сигурност при осъществяване на сделките и
съхраняване на информацията, както и пълна
прозрачност на условията по предлаганите от
него услуги.“
§ 4. Член 3 се отменя.
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§ 5. В чл. 4, ал. 2 след абревиатурата
„(ЗППЦК)“ се добавя „глава пета „а“ от Закона
за платежните услуги и платежните системи“.
§ 6. В чл. 6 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Акционери на Централния депозитар
могат да бъдат Министерството на финансите,
Българската народна банка, банки, инвестиционни посредници и лица по чл. 131, ал. 1,
т. 4 и 5 ЗППЦК. До 10 на сто от капитала на
Централния депозитар може да се притежава
от акционери извън лицата по предходното
изречение.“
2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Ограничението по ал. 2 не се прилага
за участието на Министерството на финансите,
на Българската народна банка и на лицата по
чл. 131, ал. 1, т. 4 и 5 ЗППЦК.“
§ 7. Член 7 се отменя.
§ 8. В чл. 9 думите „обнародването є“ се
заменят с „обявяването є в Търговския регистър“.
§ 9. В чл. 10 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думата „обнародва“ се заменя с
„обяви в Търговския регистър“.
2. Алинея 2 се отменя.
§ 10. В чл. 11 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 2 се отменя.
2. В ал. 3 думите „извън тези, които са представители на Министерството на финансите и
на Българската народна банка“ се заличават.
§ 11. Член 12 се изменя така:
„Чл. 12. Съветът на директорите:
1. приема правилник за устройството и
дейността на Централния депозитар;
2. приема и изключва членове на Централния депозитар;
3. организира изготвянето на споразумението
за системата за сетълмент;
4. налага санкции на членовете на Централния депозитар и участниците в системата за
сетълмент при условия и по ред, предвидени в
правилника на Централния депозитар;
5. упражнява други правомощия, които са
му предоставени съгласно закона, тази наредба,
устава и правилника на Централния депозитар;
6. приема решения и издава нареждания във
връзка с упражняването на правомощията си;
7. приема общи условия, които регулират
отношенията на Централния депозитар с неговите членове, които гарантират равнопоставеност
на членовете;
8. приема общи условия, които регулират
отношенията на Централния депозитар с
емитентите, които гарантират осигуряване на
равнопоставеност на емитентите.“
§ 12. В чл. 14 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 точка 4 се изменя така:
„4. регулирани пазари, съответно пазарни
оператори, в случаите, когато са различни лица
от регулирани пазари;“.

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 0 3

2. Алинея 2 се отменя.
3. Създава се ал. 4:
„(4) Отношенията между Централния депозитар и неговите членове се уреждат с договор,
по отношение на който са приложими общите
условия по чл. 12, т. 7.“
§ 13. Член 15 се изменя така:
„Чл. 15. Условията и редът за приемане на
нови членове и за тяхното временно или окончателно изключване от Централния депозитар
се уреждат в правилника на Централния депозитар. Централният депозитар налага санкции
на членовете си, като условията и редът за
налагане на санкции се уреждат в правилника
на Централния депозитар.“
§ 14. В чл. 16 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2 се създават т. 3 и 4:
„3. спорове между участници в системата
за сетълмент;
4. спорове между Централния депозитар и
участниците в системата за сетълмент, чийто
оператор е Централният депозитар.“
2. В ал. 3 думите „неговите правила“ се
заменят с „неговия правилник“.
3. Създават се ал. 5 и 6:
„(5) В правилника по ал. 1 се включват
правила и процедури за гарантиране на безпристрастност на членовете на арбитражния
съд, избягване на конфликт и прозрачност
на процедурите при разглеждане на спорове.
(6) В споразумението за системата за сетълмент по чл. 32а се включва клауза за решаване
на споровете от арбитражния съд.“
§ 15. Член 17 се изменя така:
„Чл. 17. (1) Централният депозитар извършва дейността си в съответствие с изискванията
на ЗППЦК, на глава пета „а“ от Закона за
платежните услуги и платежните системи, на
тази наредба и неговия правилник.
(2) Условията и редът за извършването
на услуги, подробните правила за воденето
на регистри, както и условията и редът за
предоставяне на информация за предлаганите
услуги от Централния депозитар се уреждат в
правилника на Централния депозитар.
(3) В правилника по ал. 2 се включват и:
1. правила за управление на рисковете,
свързани с дейността на Централния депозитар;
2. правила за прехвърляне на финансови
инструменти;
(4) Централният депозитар уведомява членовете си и участниците в системата за сетълмент,
чийто оператор е, за съответните промени в
правилника и ги публикува на своята интернет страница най-късно до края на следващия
работен ден след получаване на одобрение от
страна на заместник-председателя.“
§ 16. Член 18 се изменя така:
„Чл. 18. (1) При извършване на дейността си
Централният депозитар осъществява връзка с
членовете си, регулираните пазари на финансови
инструменти, другите места за изпълнение на
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сделките, участниците в системата за сетълмент
и платежните системи, чрез които се извършват плащания по сделките, другите системи с
окончателност на сетълмента и други регистри
за безналични финансови инструменти за целите на приключване на сделки с финансови
инструменти посредством електронен обмен
на данни. Централният депозитар може да
осъществява връзка с емитентите и трети лица
посредством електронен обмен на данни. За
целта Централният депозитар може да открива
и администрира съответни сметки.
(2) В правилника на Централния депозитар
се уреждат условията и редът за осъществяване
на електронния обмен на данни по ал. 1, както
и други начини за обмен на данни.
(3) Централният депозитар поддържа електронна връзка със Системата за брутен сетълмент в реално време (RINGS) за предаване на
нареждания за превод, свързани с осигуряването
на окончателност на сетълмента по определен от
Българската народна банка електронен формат.
(4) Централният депозитар поддържа база
данни за всички операции, извършени чрез
управляваната от него система за сетълмент.“
§ 17. Член 19 се изменя така:
„Чл. 19. За извършването на дейността си по
чл. 2, ал. 1 Централният депозитар поддържа
електронна база от данни и води регистри за:
1. всеки емитент на финансови инструменти
и на притежателите на финансови инструменти;
2. финансовите инструменти;
3. сметките на притежателите на финансови
инструменти;
4. сметките на лицата по чл. 32а, ал. 1,
т. 2 и подсметките на клиентите на лицата по
чл. 32а, ал. 1, т. 2;
5. прехвърлянията на финансови инструменти
и на сделките с финансови инструменти;
6. плащанията по сделки с финансови инструменти;
7. сключените репо или обратно репо сделки;
8. правата върху записани акции по чл. 112б,
ал. 13 ЗППЦК.“
§ 18. В чл. 20 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се отменя.
2. Навсякъде в ал. 2 думите „ценни книжа“
се заменят с „финансови инструменти“.
§ 19. Член 21 се изменя така:
„Чл. 21. (1) Централният депозитар предоставя услуги само чрез своите членове по чл. 14,
ал. 1, т. 1 – 3 и чрез участниците в системата
за сетълмент, освен ако не е предвидено друго в закон, тази наредба или правилника на
Централния депозитар.
(2) Всеки притежател на финансови инструменти има право на достъп до регистрите
на Централния депозитар чрез негов член по
чл. 14, ал. 1, т. 1 – 3 или участник в системата за сетълмент само относно информацията,
свързана с притежаваните от него финансови
инструменти, на промените във вписаните об-
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стоятелства и във връзка със сключени сделки
с безналични финансови инструменти, по които
той е страна.
(3) Лицата по чл. 32а, ал. 1, т. 2 упражняват
съответно правото по ал. 2 по отношение на
финансовите инструменти, които държат по
обща сметка, която се води като клиентска
подсметка към член на Централния депозитар,
от името на лицето, за което ги държат.
(4) Централният депозитар, неговите членове
или участниците в системата за сетълмент не
могат да отказват предоставянето на информация и услуги по ал. 2.
(5) Редът за предоставяне на информация и
услуги по ал. 1 и 2 от Централния депозитар
се определя с неговия правилник.“
§ 20. Създава се чл. 21а:
„Чл. 21а. Отношенията между Централния
депозитар и емитентите се уреждат с договор,
по отношение на който са приложими общите
условия по чл. 12, т. 8.“
§ 21. В наименованието на раздел ІІ на
глава трета думите „ценни книжа“ се заменят
с „финансови инструменти“.
§ 22. Член 22 се изменя така:
„Чл. 22. (1) За всяка регистрирана емисия
финансови инструменти, които дават еднакви
права, Централният депозитар открива сметка за
финансови инструменти на емитента и сметки
на притежателите на финансови инструменти.
(2) Броят финансови инструменти от всяка
регистрирана емисия финансови инструменти,
които дават еднакви права, в сметката за финансови инструменти на емитента трябва да е
равен на общия брой финансови инструменти
от тази емисия финансови инструменти, които
дават еднакви права, вписан в сметките на
техните притежатели и на лицата по чл. 32а,
ал. 1, т. 2.“
§ 23. Създава се чл. 22а:
„Чл. 22а. (1) В регистрите на Централния
депозитар относно сделките с финансови инструменти се вписват най-малко данни за:
1. членовете на Централния депозитар, чрез
които се извършва сключването им, или участниците в системата за сетълмент, чрез които
се прехвърлят финансови инструменти;
2. страните по сделката.
(2) В регистрите на Централния депозитар
относно сделките с финансови инструменти
по чл. 19, т. 7 се вписват най-малко данни за:
1. страните по репо или обратно репо сделка;
2. срок на договора;
3. дата на безусловния и неотменяем ангажимент за обратно изкупуване на безналичните
финансови инструменти;
4. цената на изпълнение на безусловния и
неотменяем ангажимент;
5. лицата, които упражняват правата по
безналичните финансови инструменти, както
и условията за упражняване правото на глас.“
§ 24. В чл. 23 се правят следните изменения:
1. В ал. 1:
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а) в текста преди т. 1 думите „ценни книжа“
се заменят с „финансови инструменти“;
б) в т. 2 буква „а“ се изменя така:
„а) наименование, седалище, ЕИК или друг
идентификационен номер (ако няма ЕИК);“
в) в т. 3 думите „ценни книжа“ се заменят
с „финансови инструменти“.
2. В ал. 3 думите „ценните книжа“ се заменят
с „финансовите инструменти“.
§ 25. В чл. 24 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в текста преди т. 1 думите „ценни книжа“
се заменят с „финансови инструменти“;
б) в т. 2 думите „ценни книжа“ се заменят
с „финансови инструменти“ и буква „б“ се
изменя така:
„б) ЕГН/ЛНЧ на местно физическо лице,
съответно ЕИК или друг идентификационен
номер (ако няма ЕИК) на местно юридическо
лице;“
в) в т. 3 думите „ценни книжа“ се заменят
с „финансови инструменти“;
г) точка 5 се изменя така:
„5. вид на сметката – лична сметка или
клиентска подсметка при лице по чл. 32а,
ал. 1, т. 2.“
2. Създава се нова ал. 2:
„(2) За сметките по чл. 32а, ал. 1, т. 2 се
поддържат следните данни:
1. номер на сметката;
2. име (наименование) и седалище (за юридическите лица) на лицето, което държи по обща
сметка безналични финансови инструменти за
чужда сметка;
3. адрес за кореспонденция;
4. данни за финансовите инструменти по
сметката:
а) ISIN/уникален код;
б) брой;
в) номинална стойност.“
3. Досегашните ал. 2 и 3 стават съответно
ал. 3 и 4 и в тях думите „ценни книжа“ се
заменят с „финансови инструменти“.
4. Досегашната ал. 4 става ал. 5 и в нея
думите „ценни книжа“ се заменят с „финансови
инструменти“, а думата „подсметки“ с „клиентски подсметки“.
§ 26. В чл. 25 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Централният депозитар регистрира
емисия финансови инструменти въз основа на
данните, предоставени от емитента. За регистрацията на емисията в Централния депозитар
емитентът подава заявление по образец. Към
заявлението се прилагат:
1. ЕИК или друг идентификационен номер
(ако няма ЕИК);
2. решение на компетентния орган на емитента за издаване на финансови инструменти;
3. данни за финансовите инструменти, включително техния брой и номинална стойност;
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4. списък на притежателите на финансовите инструменти извън случаите на първично
публично предлагане.“
2. В ал. 2 думите „ценните книжа“ се заменят
с „финансовите инструменти“.
3. В ал. 3 думите „ценни книжа“ се заменят
с „финансови инструменти“.
4. В ал. 4 числото „10“ се заменя с „5“.
5. Създава се нова ал. 6:
„(6) Централният депозитар администрира
регистрираната емисия финансови инструменти и предоставя свързаните с това услуги въз
основа на договор с емитента по чл. 21а.“
§ 27. Член 26 се изменя така:
„Чл. 26. Централният депозитар регистрира
налични финансови инструменти, включително
издадени от чуждестранни лица с цел публичното
им предлагане в страната или допускането им
за търговия на регулиран пазар, при условията
и по реда на чл. 25 след тяхното обездвижване
съгласно правилника на Централния депозитар.“
§ 28. В чл. 27 навсякъде думите „ценните
книжа“ се заменят с „финансовите инструменти“.
§ 29. В чл. 28 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Книгата на акционерите на дружества
с безналични акции, както и книгата на притежателите на други безналични финансови
инструменти представлява извлечение от регистъра на притежателите на финансови инструменти на Централния депозитар и регистрите
по чл. 19, т. 4.“
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Книгата на притежателите на финансови инструменти има следното минимално
съдържание:
1. името (наименованието) и адреса на притежателя на финансови инструменти;
2. броя и номиналната стойност на притежаваните финансови инструменти;
3. дела на притежаваните от лицето финансови инструменти от общия брой издадени
финансови инструменти, които дават еднакви
права.“
3. Създава се нова ал. 3:
„(3) В книгата на притежателите на финансови инструменти се вписват и лицата по
чл. 32а, ал. 1, т. 2.“
4. Създава се нова ал. 4:
„(4) Централният депозитар е длъжен да
предостави книгата на притежателите на финансови инструменти на емитента по искане
на лицето, което го представлява, и на облигационерите по искане на довереника, който
ги представлява.“
§ 30. Член 29 се изменя така:
„Чл. 29. (1) Регистрацията на финансови инструменти в Централния депозитар се
удостоверява с акт за регистрация. По искане
на притежателя на безналичните финансови
инструменти Централният депозитар издава
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удостоверителен документ за притежаваните
финансови инструменти чрез член на Централния депозитар по чл. 14, ал. 1, т. 1 – 3 и 5.
(2) Удостоверителният документ по ал. 1
съдържа най-малко следните данни:
1. наименование на документа и на неговия
издател;
2. номер на документа и дата на издаване;
3. наименование на емитента на финансови
инструменти, ЕИК или друг идентификационен
номер и седалище;
4. ISIN код, брой и номинална стойност на
притежаваните финансови инструменти към
датата на издаването на удостоверителния
документ;
5. име и ЕГН/ ЛНЧ, съответно ЕИК или
друг идентификационен номер на притежателя
на финансови инструменти;
6. подпис на упълномощеното лице на издателя на документа.“
§ 31.Член 30 се отменя.
§ 32. Член 31 се изменя така:
„Чл. 31. (1) Безналичните финансови инструменти се отписват от регистрите на Централния депозитар при тяхното обезсилване или
преобразуването им в налични след издаване
на акт за дерегистрация.
(2) Отписването на финансови инструменти от регистрите на Централния депозитар се
извършва при условия и по ред, определени в
неговия правилник.“
§ 33. В наименованието на раздел ІІІ на
глава втора думите „ценни книжа“ се заменят
с „финансови инструменти“.
§ 34. Член 32 се изменя така:
„Чл. 34. (1) Сделките с безналични финансови инструменти се регистрират в Централния
депозитар въз основа на информация, подадена
от член на Централния депозитар, участник в
системата за сетълмент или друга система с
окончателност на сетълмента на финансови
инструменти.
(2) Сделки с безналични финансови инструменти, извършени извън регулиран пазар, се
регистрират в Централния депозитар въз основа
на данните, предоставени от инвестиционен
посредник – член на Централния депозитар,
действащ като регистрационен агент.“
§ 35. Създават се чл. 32а, 32б, 32в и 32г:
„Чл. 32а. (1) В регистрационната система
финансови инструменти се вписват по сметки на:
1. лицата, притежатели на безналични финансови инструменти;
2. лицата, които държат от свое име по обща
сметка безналични финансови инструменти на
други две или повече лица.
(2) Сметките по ал. 1, т. 1 могат да се водят
като лични или като клиентски подсметки при
член на Централния депозитар.
(3) Сметките по ал. 1, т. 2 могат да бъдат
само на чуждестранни банки и чуждестранни
инвестиционни посредници, както и други
чуждестранни посредници, които съгласно
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националното си законодателство могат да
извършват депозитарна и/или попечителска
дейност. Сметки по ал. 1, т. 2 се разкриват,
в случай че такива сметки са предвидени в
правилника за устройството и дейността на
Централния депозитар.
(4) Сметка на лице по ал. 1, т. 2 може да
се води като сметка на член на Централния
депозитар или като клиентска подсметка при
член на Централния депозитар.
Чл. 32б. Издаването и разпореждането с безналични финансови инструменти има действие
от регистрирането на финансовите инструменти,
съответно на сделките в Централния депозитар,
освен ако друго не е предвидено в закон.
Чл. 32в. (1) Централният депозитар в качеството си на системен оператор на система
за сетълмент урежда в операционни правила
организацията, управлението, функционирането
и операционните процедури на системата. Правилата са част от правилника за дейността на
Централния депозитар и следва да отговарят
на изискванията на глава пета „а“ от Закона
за платежните услуги и платежните системи.
(2) Централният депозитар организира
изготвянето на споразумението за системата
за сетълмент, която управлява. Съдържанието
на споразумението се урежда в правилника на
Централния депозитар.
(3) Участници в системата за сетълмент,
организирана от Централния депозитар, могат
да бъдат неговите членове, доколкото това не
противоречи на разпоредбите на чл. 78в от
Закона за платежните услуги и платежните
системи.
(4) Централният депозитар уведомява комисията за участниците в системата за сетълмент,
управлявана от него, включително за непреките
участници, както и за всяка промяна в тях в
7-дневен срок от подписването на споразумението за системата, съответно от настъпването
на промяна.
Чл. 32г. Правилата на системата за сетълмент на финансови инструменти съдържат и:
1. правилата за достъп и условията за участие в системата за сетълмент на финансови
инструменти;
2. условията за напускане или изключване
на участник от системата за сетълмент на финансови инструменти;
3. начина на подаване на нарежданията
за прехвърляне в системата за сетълмент и
изискванията към формата и структурата на
информацията за извършване на операциите
по сетълмент сметките;
4. принципите на действие на системата за
сетълмент на финансови инструменти, връзките
с платежната система, връзките между различни системи за окончателност на сетълмента
на финансови инструменти, взаимодействие с
клирингова къща, както и връзката с националната регистрационна система;
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5. периода от време, в който системата за
сетълмент на финансови инструменти приема
нареждания;
6. момента на неотменимост на нареждане за
прехвърляне, прието от системата за сетълмент;
7. начина за осигуряване на паричните средства и финансовите инструменти за приключване
на сетълмента на нарежданията за прехвърляне,
подадени към системата за сетълмент;
8. валутата или валутите, в които системата
за сетълмент оперира;
9. потенциални финансови, операционни и
технически рискове за участниците в системата,
както и мерките за управление на тези рискове;
10. правилата и техническите способи за
защита на информацията срещу неправомерен
достъп или употреба;
11. правилата за извършване на дейност при
извънредни ситуации.“
§ 36. Член 33 се изменя така:
„Чл. 33. (1) Централният депозитар в рамките
на оперираната от него система за сетълмент
регистрира сделки с безналични финансови инструменти при извършване на техния сетълмент,
като извършва прехвърляне на ценни книжа
срещу прехвърляне на парични средства между
сметките за сетълмент на участниците в нея
окончателно след получаване от системата на
нареждания за превод. Централният депозитар
регистрира и други прехвърляния на безналични
финансови инструменти, когато това е предвидено в нормативен акт или в правилника на
Централния депозитар.
(2) Централният депозитар може да откаже
да приеме за изпълнение нареждане за превод и за регистрация на сделка с финансови
инструменти при условията по чл. 27, както
и когато:
1. наличността по сметката за финансови
инструменти на прехвърлителя или по паричната сетълмент сметка на приобретателя
е недостатъчна за извършване на сделката в
срока за извършване на сетълмент, предвиден
в правилника на Централния депозитар;
2. има несъответствия в информацията,
подадена от прехвърлителя и приобретателя;
3. са налице други случаи, предвидени в
правилника на Централния депозитар.
(3) Централният депозитар незабавно уведомява своите членове или участниците в
системата за сетълмент, чрез които е подадена
информация за сделката, за отказа да приеме
за изпълнение нареждането за превод и регистрация на сделката и основанието за това.“
§ 37. Член 34 се изменя така:
„Чл. 34. (1) За изпълнената регистрация
на сделката Централният депозитар издава
акт за регистрация на сделка с безналични
финансови инструменти с минимално съдържание, определено в правилника на Централния
депозитар.
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(2) Членовете на Централния депозитар или
участниците в системата за сетълмент могат
да издадат на своите клиенти по тяхно искане
писмено удостоверение за извършената регистрация въз основа на акта по ал. 1.
(3) При несъответствие в данните, които се
съдържат в акта за регистрация на сделка с
безналични финансови инструменти и писменото удостоверение, за верни се считат данните
в акта за регистрация.
(4) По искане на притежателя на финансови
инструменти Централният депозитар издава
удостоверителен документ за притежаваните
от него финансови инструменти чрез член на
Централния депозитар или участник в системата за сетълмент с минимално съдържание
по чл. 29, ал. 2.“
§ 38. Раздел ІV с наименование „Управление
на сетълмент риска“ и чл. 35 и 36 се отменя.
§ 39. В чл. 37 думите „чрез Системата за
брутен сетълмент в реално време при Българска
народна банка“ се заличават.
§ 40. В чл. 37а се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) При получаване на уведомление от
емитента по чл. 115в, ал. 2 ЗППЦК относно разпределението на парични дивиденти
Централният депозитар изчислява размера
на дължимия дивидент след отчисляване на
дължимия данък от емитента за всеки акционер, общата сума на дължимия дивидент на
попечителите за акциите по собствените им
сметки за финансови инструменти и по сметките за финансови инструменти на техните
клиенти, както и общата сума на дължимия
дивидент на лицата по чл. 32а, ал. 1, т. 2.“
2. В ал. 3 думите „публично дружество“ се
заменят с „емитентът“.
3. В ал. 4 думите „публично дружество или
емитент на дългови ценни книжа“ се заменят с
„емитент“, а думите „ценни книжа“ се заменят
с „финансови инструменти“.
4. Алинея 5 се изменя така:
„(5) В срок 5 работни дни след датата, към
която се определя съставът на облигационерите,
емитентът има право при поискване да получи от
Централния депозитар информацията по ал. 3.“
5. Алинея 6 се изменя така:
„(6) Емитентът посочва в уведомлението
началната дата за изплащане на дивидента,
съответно на лихви или главница.“
6. Алинея 7 се изменя така:
„(7) Централният депозитар извършва и
други плащания, включително и по договор с
регулиран пазар за събирането на плащания
на услуги, комисионни, лихви по просрочени
задължения и финансови санкции.“
§ 41. В чл. 38 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Емитентът изплаща дивидент, лихви и
главница само чрез Централен депозитар въз
основа на направените изчисления по реда на
чл. 37а.“
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2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Емитентът превежда по сметка на Централен депозитар общия размер на дивидента,
лихвите или главницата след отчисляване на
дължимите данъци в срок 4 работни дни преди
началната дата за изплащането им.“
3. В ал. 4 думите „публичното дружество
или емитента на ценни книжа“ се заменят с
„емитента“.
§ 42. Член 38а се изменя така:
„Чл. 38а. (1) Централният депозитар разпре
деля дивидентите, лихвите и главниците по
сметка на попечителите или лицата по чл. 32а,
ал. 1, т. 2, а в случаите, когато финансовите
инструменти, във връзка с които се извършват плащания, се водят по сметка на притежател – съгласно договора, сключен между
Централен депозитар и емитента на финансови
инструменти.
(2) Централният депозитар разпределя плащанията по ал. 1 по сметка на попечителите
или лицата по чл. 32а, ал. 1, т. 2 в деня, посочен от емитента, след получаване на сумата,
определена за разпределяне.“
§ 43. В чл. 39 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 след думата „попечителите“ се
добавя „или лицата по чл. 32а, ал. 1, т. 2“.
2. В ал. 3 т. 2 се изменя така:
„2. наименованието на емитента, ЕИК или
съответния идентификационен номер и данни
за финансовите инструменти, за които се извършва плащане;“.
§ 44. Член 40 се изменя така:
„Чл. 40. (1) Централният депозитар прилага
подходящи процедури и мерки и изгражда и
поддържа подходяща вътрешна организация
за осигуряване изпълнението на дейностите
по чл. 2.
(2) За изпълнението на дейностите по чл. 2
Централният депозитар:
1. своевременно установява, оценява и ефективно управлява рисковете, на които е изложен;
2. своевременно установява и предотвратява възможни неблагоприятни последици за
дейността си, които са резултат от конфликт
на интереси между Централен депозитар и
неговите акционери;
3. организира управлението на техническите
операции, свързани с осъществяваната дейност, по начин, който осигурява надеждност,
ефективен контрол и защита на техническото
оборудване и информационните системи и
предотвратяване на риска от срив в системата;
4. води надлежна счетоводна отчетност и
съхранява цялата информация за извършените
дейности;
5. поддържа информационна система, която
отговаря на изискванията и политиката за мрежова и информационна сигурност, осигурява
защита срещу неправомерен или случаен достъп,
промяна или унищожаване на съхраняваните
данни.
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(3) Централният депозитар трябва да разполага с квалифициран персонал, материално,
техническо и програмно осигуряване, необходими за сигурно и ефективно извършване на
неговата дейност.
(4) Правилникът на Централния депозитар
урежда организацията и функционирането на
ефективен вътрешен контрол на дейността му.“
§ 45. Член 42 се изменя така:
„Чл. 42. (1) Системата за регистриране
на финансови инструменти и на сделките в
Централния депозитар трябва да отговаря на
следните изисквания:
1. водене в хронологичен ред на всички
регистрационни вписвания;
2. присвояване на последователен регистрационен номер на вписванията;
3. съхраняване на данни за сметките на емитентите и за сметките по чл. 32а, ал. 1, т. 1 и 2;
4. възможност за своевременно възстановяване на системата в случаи на повреда на
базата данни или оборудването;
5. навременно и точно обработване на нарежданията за превод на членовете на Централния депозитар и на участниците в системата
за сетълмент във връзка с извършването на
услугите по чл. 2, ал. 1;
6. поддържане на база данни за цялата кореспонденция и съхранение на всички нареждания,
запитвания и отговори във връзка с дейността
на Централния депозитар.
(2) Централният депозитар приема оперативни инструкции и процедури и поддържа
система за класиране на документите, които
осигуряват спазване на изискванията по ал. 1.“
§ 46. В чл. 43 ал. 4 се изменя така:
„(4) Освен на комисията, съответно на заместник-председателя, за целите на контролната
им дейност Централният депозитар може да
дава сведения за наличността и операциите по
сметките за финансови инструменти, водени
от него, само:
1. със съгласието на членовете на Централния депозитар и на техните клиенти;
2. по решение на съда, издадено при условията и по реда на чл. 35, ал. 6 и 7 от Закона
за пазарите на финансови инструменти;
3. по писмено искане на директора на Националната следствена служба, на председателя
на Държавна агенция „Национална сигурност“
или на главния секретар на Министерството на
вътрешните работи относно дружествата с над
50 на сто държавно и/или общинско участие;
4. по искане на главния прокурор или оправомощен от него заместник при наличие на
данни за организирана престъпна дейност или
изпиране на пари.“
§ 47. В наименованието на раздел VІІ на
глава трета накрая се добавя „и Фонд за гарантиране на сетълмента“.
§ 48. В чл. 44 се правят следните изменения:
1. Създава се нова ал. 1:
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„(1) Централният депозитар отговаря за
вреди, причинени на емитенти и притежатели на финансови инструменти в резултат на
негови действия и бездействия в нарушение
на закона, подзаконовите нормативни актове,
правилника на Централен депозитар и други
вътрешни правила, уреждащи дейността му.“
2. Досегашната ал. 1 става ал. 2 и се изменя така:
„(2) Централният депозитар не отговаря за
вреди, свързани с осъществяваната от него дейност, причинени в резултат на непълна, невярна
или неточна информация, предоставена от негов
член, участник в системата за сетълмент или
емитент на финансови инструменти.“
3. Досегашната ал. 2 се отменя.
§ 49. В чл. 45 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Към Централния депозитар се създава
Гаранционен фонд за обезщетяване на вреди
по чл. 44, ал. 1, възникнали при осъществяване
на дейността на Централния депозитар.“
2. В ал. 3 т. 1 се изменя така:
„1. отчисления от приходите от дейността на
дружеството съгласно условия и ред, определени в правилника на Централния депозитар;“.
3. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Централният депозитар следи за размера на средствата в Гаранционния фонд и при
необходимост предприема действия за промяна
за размера на отчисленията по ал. 3, т. 1 и/или
и на вноската в Гаранционния фонд.“
§ 50. Създава се чл. 45а:
„Чл. 45а. (1) Изплащането на обезщетения
за вреди по чл. 44, ал. 1 от Гаранционния фонд
се извършва въз основа на искане на емитенти
и на притежатели на финансови инструменти.
(2) Централният депозитар разглежда и се
произнася по всяко искане по ал. 1 в двумесечен срок от постъпването му с мотивирано
решение, с което уважава изцяло или частично
искането или го отхвърля.
(3) Лице, чието искане е било изцяло или
частично отхвърлено от Централен депозитар,
има право да предяви иск пред съответния
гражданскоправен съд.
(4) Правилникът на Централния депозитар
урежда условията и реда за управление на
Гаранционния фонд и за изплащане на обезщетения от него.“
§ 51. Създава се чл. 45б:
„Чл. 45б. Централният депозитар уведомява комисията за постъпилите искания за
изплащане на обезщетения със средства на
Гаранционния фонд, за взетите решения по
тях, както и за случаите на изплащане на
обезщетения за вреди.“
§ 52. Създава се чл. 45в:
„Чл. 45в. (1) Към Централния депозитар се
създава Фонд за гарантиране на сетълмента на
финансовите инструменти, който се управлява и осъществява дейност при условия и по
ред, определени с правилника на Централния
депозитар.
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(2) Източници за набиране на средства за
фонда са:
1. вноски от участниците в системата за
сетълмент, чийто оператор е Централният
депозитар;
2. други приходи, определени с правилника
на Централния депозитар.“
§ 53. В чл. 46 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 след думите „негов член“ се добавя
„участник в системата за сетълмент“.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) В хода на проверката по ал. 1 Централният депозитар може да изисква от своите
членове, участниците в системата за сетълмент,
регулирания пазар и емитента на финансови
инструменти необходимите документи и информация.“
§ 54. Член 47 се изменя така:
„Чл. 47. Комисията и заместник-председателят упражняват контрол върху дейността на
Централния депозитар.“
§ 55. Член 48 се изменя така:
„Чл. 48. (1) Централният депозитар предоставя на комисията годишен отчет не по-късно
от 31 март на следващата година, както и
шестмесечен отчет не по-късно от 31 август
на текущата година.
(2) Централният депозитар предоставя на
комисията и информация за нетните къси позиции по член 5 от Регламент (ЕС) № 236/2012
на Европейския парламент и на Съвета от 14
март 2012 г. относно късите продажби и някои
аспекти на суапите за кредитно неизпълнение
(ОВ, L 86/1 от 24 март 2012 г.).
(3) Централният депозитар е длъжен при
поискване да предостави на комисията и заместник-председателя всякакви други сведения
и документи, свързани с дейността му.
(4) Отчетите, уведомленията и другата информация, която Централният депозитар предоставя на комисията или разкрива публично,
не могат да съдържат неверни, подвеждащи
или непълни данни. Членовете на съвета на
директорите на Централния депозитар са солидарно отговорни за вредите, причинени от
неверни, подвеждащи или непълни данни в
отчетите, уведомленията и другата информация, предоставени на комисията или разкрити
публично от Централен депозитар. Лицата по
чл. 34, ал. 2 от Закона за счетоводството отговарят солидарно с лицата по изречение първо
за вреди, причинени от неверни, подвеждащи
или непълни данни във финансовите отчети
на Централния депозитар, а регистрираният
одитор – за вредите, причинени от одитираните
от него финансови отчети.“
§ 56. В чл. 49 думите „министърът на финансите и Българската народна банка извършват“
се заменят с „извършва“.
§ 57. В допълнителните разпоредби се правят
следните изменения и допълнения:
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1. В § 1 думите „ценни книжа“ се заменят
с „финансови инструменти“.
2. В § 1а, т. 6 думите „ценни книжа“ се
заменят с „финансови инструменти“.
3. Създава се § 1б:
„§ 1б. „Нареждане за превод“ по смисъла на
тази наредба е всяко нареждане на участник
в система с окончателност на сетълмента да
предостави на разположение на получателя
парична сума чрез записване по сметките на
кредитна институция, централна банка, централен съконтрагент или агент по сетълмента
или всяко друго нареждане, водещо до поемане
или изпълнение на задължение за плащане
съгласно правилата на системата, както и
нареждане на участник да прехвърли правото
на собственост или лихвата върху ценна книга
или ценни книжа чрез записване в регистър
или по друг начин.“
Преходни и заключителни разпоредби
§ 58. Централният депозитар привежда дейността си в съответствие с изискванията на тази
наредба в 3-месечен срок от влизането є в сила.
§ 59. Централният депозитар приема общите
условия по чл. 12, т. 8 и 9, сключва договорите по чл. 14, ал. 4, съответно по чл. 21а,
със заварените към влизане в сила на тази
наредба членове, съответно емитенти, изготвя
споразумението за системата за сетълмент и
създава Фонд за гарантиране на сетълмента
в срок до шест месеца от влизането на наредбата в сила.
§ 60. Наредбата е приета на основание чл. 140
от Закона за публичното предлагане на ценни
книжа с Решение № 139-Н от 14.02.2013 г. на
Комисията за финансов надзор.
За председател:
Ангел Джалъзов
1931

БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА
Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ 18 от 2005 г. за контрол върху качеството
на банкнотите и монетите в налично-паричното обращение (обн., ДВ, бр. 88 от 2005 г.;
изм. и доп., бр. 15 и 68 от 2007 г.; изм., бр. 93
от 2011 г.)
§ 1. В чл. 1, т. 4 след думите „машини за
сортиране“ съюзът „и“ се заличава, а накрая
се добавя „и машини за обмяна или размяна
на банкноти и монети, наричани по-нататък
„машини за обмяна или размяна“.
§ 2. В чл. 6 след думата „АТМ“ съюзът „и“
се заличава и се поставя запетая, а след думата „самообслужване“ се добавя „и машини за
обмяна или размяна“.
§ 3. В чл. 7 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 3 след думата „сортиране“ съюзът
„и“ се заличава и се поставя запетая, а накрая
се добавя „и машини за обмяна или размяна“.
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2. В ал. 4 след думата „сортиране“ съюзът
„или“ се заличава и се поставя запетая, а след
думата „самообслужване“ се добавя „или машина за обмяна или размяна“.
§ 4. В чл. 16 се създава ал. 4:
„(4) Българската народна банка може мотивирано да откаже да даде писмено съгласие
за възпроизвеждане на българска банкнота
или монета, дори да са спазени изискванията
за възпроизвеждане.“
§ 5. В чл. 20, ал. 3 цифрата „4“ се заличава.
§ 6. В чл. 23 ал. 2 се отменя.
§ 7. В чл. 24 навсякъде след думата „повредени“ се добавя „български“.
§ 8. В чл. 26, ал. 1, т. 3 след думата „повредените“ се добавя „български“.
§ 9. В чл. 27, ал. 1 думите „по образец
(приложение № 3)“ се заличават.
§ 10. В чл. 28, ал. 1 след думите „стойност
на повредени“ се добавя „български“.
§ 11. В чл. 29 се правят следните допълнения:
1. В ал. 1 след думите „на повредени“ се
добавя „български“.
2. В ал. 3 след думaта „повредени“ се добавя
„български“.
§ 12. В чл. 30, ал. 1 в основния текст думата
„превежда“ се заменя с „изплаща“.
§ 13. Заглавието на глава пета се изменя
така: „Използване на машини за сортиране,
машини за самообслужване и машини за
обмяна или размяна“.
§ 14. В чл. 40 се създава ал. 3:
„(3) Машините за обмяна или размяна категоризират българските банкноти и монети
в категориите, посочени в раздел ІІІа от тази
глава, съгласно стандарта за разпознаване, а
при техническа възможност – и съгласно стандарта за годност.“
§ 15. В чл. 41, ал. 1 след думата „сортиране“
съюзът „и“ се заличава и се поставя запетая,
а след думата „самообслужване“ се добавя „и
машините за обмяна или размяна“.
§ 16. В чл. 42 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 след думата „сортиране“ съюзът
„и“ се заличава и се поставя запетая, а накрая
се добавя „и машина за обмяна или размяна“.
2. Създава се ал. 3:
„(3) Българската народна банка, банките и
доставчиците на услуги със съдействието на
производителите инсталират последната версия на актуализиран хардуер и/или софтуер
на машини за сортиране, машини за самообслужване и машини за обмяна или размяна по
стандартите за разпознаване и годност.“
§ 17. В глава пета се създава раздел IIIа:
„Раздел ІІІа
Машини за обмяна или размяна
Чл. 44а. (1) Машините за обмяна или размяна категоризират българските банкноти в
следните категории:
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1. категория А – класификация на банкнотата: не е разпозната или не е банкнота – погрешно или неразпознато изображение или
размер (широчина, дължина и дебелина) на
банкнотата, големи прегъвания или липсващи
части от банкнотата, надраскана банкнота,
банкнотата е различна от предвидените за
самообслужване и др.;
2. категория Б – класификация на банкнотата: поражда съмнения, че е неистинска или
преправена – изображението и размерът (широчина, дължина и дебелина) на банкнотата са
разпознати, но един или повече от защитните
елементи липсва или отчетеното показание е
извън стандарта за разпознаване;
3. категория В – класификация на банкнотата: не е несъмнено истинска – изображението
и размерът (широчина, дължина и дебелина)
на банкнотата са разпознати, но не всички показания за защитните елементи на банкнотата
са отчетени или разпознати поради състоянието є или показанието е извън стандарта за
разпознаване; в повечето случаи се касае за
повредени или замърсени банкноти;
4. категория Г – класификация на банкнотата: идентифицирана е като истинска – изоб
ражението и размерът (широчина, дължина и
дебелина) и защитните елементи на банкнотата
съответстват на стандарта за разпознаване:
а) подкатегория Г1 – класификация на
банкнотата: идентифицирана е като истинска
и годна за обращение – изображението и
размерът (широчина, дължина и дебелина) и
защитните елементи на банкнотата съответстват
на стандарта за разпознаване и състоянието на
банкнотата удовлетворява стандарта за годност;
б) подкатегория Г2 – класификация на
банкнотата: идентифицирана е като истинска,
но негодна за обращение – изображението и
размерът (широчина, дължина и дебелина) и
защитните елементи на банкнотата съответстват
на стандарта за разпознаване, но състоянието
на банкнотата не удовлетворява стандарта за
годност.
(2) Машините за обмяна или размяна категоризират българските монети в следните
категории:
1. категория А – класификация на монетата:
не е разпозната или не е монета – погрешно или
неразпознато изображение, размер (диаметър
и дебелина) или тегло на монетата, отчетената
електропроводимост и електромагнитна проницаемост на монетата е извън допустимите
норми, монетата е различна от предвидените
за самообслужване и др.;
2. категория Б – класификация на монетата:
поражда съмнения, че е неистинска или преправена – изображението, размерът (диаметър и
дебелина) и теглото на монетата са разпознати,
но отчетените показания за един или повече от
техническите параметри на монетата липсват
или са извън стандарта за разпознаване;
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3. категория В – класификация на монетата:
не е несъмнено истинска – изображението,
размерът (диаметър и дебелина) и теглото на
монетата са разпознати, но не всички показания за техническите параметри на монетата
са отчетени или разпознати поради състоянието є или показанието е извън стандарта за
разпознаване; в повечето случаи се касае за
повредени или замърсени монети;
4. категория Г – класификация на монетата:
идентифицирана е като истинска – изображението, размерът (диаметър и дебелина), теглото
на монетата и другите технически параметри
на монетата съответстват на стандарта за разпознаване:
а) подкатегория Г1 – класификация на
монетата: идентифицирана е като истинска и
годна за обращение – изображението, размерът
(диаметър и дебелина), теглото на монетата
и другите технически параметри на монетата
съответстват на стандарта за разпознаване и
състоянието на монетата удовлетворява стандарта за годност;
б) подкатегория Г2 – класификация на
монетата: идентифицирана е като истинска,
но негодна за обращение – изображението,
размерът (диаметър и дебелина), теглото и
другите технически параметри на монетата
съответстват на стандарта за разпознаване,
но състоянието на монетата не удовлетворява
стандарта за годност.
(3) Машините за обмяна или размяна може
да не разделят сортираните в категория Г банкноти и монети в подкатегории Г1 и Г2.
(4) Машините за обмяна или размяна не
подлежат на тестове от страна на БНБ.“
§ 18. В чл. 47 ал. 1 се отменя.
§ 19. В чл. 52, ал. 1, т. 4 след думата „самообслужване“ съюзът „и“ се заличава и се поставя
запетая, а накрая се добавя „и машините за
обмяна или размяна“.
§ 20. В чл. 54, ал. 1 се правят следните
изменения и допълнения:
1. В т. 5 след думата „сортиране“ съюзът
„и“ се заличава и се поставя запетая, а след
думата „самообслужване“ се добавя „и машини
за обмяна или размяна“.
2. Създава се т. 7:
„7. да вземат от българските банкноти и
монети, които банките, финансовите институции, обменните бюра и доставчиците на услуги
възнамеряват да върнат за последваща употреба
в налично-паричното обращение, за да бъде
извършена проверка на качеството им.“
§ 21. В § 1 от допълнителната разпоредба
се създава т. 15а:
„15а. „машина за обмяна или размяна“ е
машина, която се ползва от клиенти на принципа на самообслужване за обмяна или размяна на банкноти и монети, без възможност
за проследяване/идентификация на клиента;“.
§ 22. Приложение № 4 към чл. 34, ал. 2 се
изменя така:

С Т Р.

112

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 24

„Приложение № 4
към чл. 34, ал. 2

“

Заключителна разпоредба
§ 23. Тази наредба се издава на основание чл. 27, ал. 8 и чл. 60 от Закона за Българската
народна банка и е приета с Решение № 18 от 21 февруари 2013 г. на Управителния съвет на
Българската народна банка.
Управител:
Иван Искров
1974
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ДЪРЖАВЕН

НАЦИОНАЛЕН
ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ
Инструкция за допълнение на Инструкция
№ 13 от 2000 г. за прилагане на Наредбата
за категоризиране на труда при пенсиониране (обн., ДВ, бр. 94 от 2000 г.; доп., бр. 62 от
2001 г.; изм. и доп., бр. 74 от 2001 г.; изм., бр. 84
от 2002 г.; изм. и доп., бр. 63 от 2005 г., бр. 41
и 56 от 2006 г.; изм., бр. 17 от 2007 г.; изм. и
доп., бр. 109 от 2008 г.; доп., бр. 77 от 2011 г.)
§ 1. В чл. 9 се правят следните допълнения:
1. Създава се ал. 3а:
„(3а) По т. 1а – персоналът от подземните
хидротехнически обекти, който е назначен по
трудово правоотношение като „подземен“ и
има определени задължения в длъжностната си характеристика за работа в подземни
условия. Включват се работниците и инженерно-техническите специалисти, заети на
работа под земята при експлоатацията на
подземните ВЕЦ и ПАВЕЦ от структурата
на НЕК, по утвърден списък на професиите
и длъжностите:
1. ВЕЦ „Пещера“:
а) оператор, водна турбина;
б) монтьор, ремонт на машини и оборудване;
в) оператор, главно електротабло;
2. ВЕЦ „Батак“:
а) оператор, водна турбина;
б) монтьор, ремонт на машини и оборудване;
в) електромонтьор;
3. ПАВЕЦ „Чаира“:
а) звено „Експлоатация“:
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– оператор, главно електротабло;
– оператор, водна турбина ХТС;
– оператор, главно електротабло/ОПАВЕЦ
(оператор);
– о п е р а т о р , г л а в н о е л е к т р о т а б л о/
СОПАВЕЦ (старши оператор);
б) звено „Поддръжка СК АДА, ТА, КИП
и РЗА“:
– техник, електронна техника;
– техник, електрически машини и оборудване;
– електромонтьор;
в) звено „Машинен ремонт“:
– монтьор, ремонт на машини и оборудване;
– електромонтьор.“
2. Създава се ал. 31а:
„(31а) По т. 22 – работници и инженерно-технически специалисти от „Метрополитен“ – ЕАД: машинист и помощник-машинист на електровоз, електромонтьор тяговопонизителна станция (ТПС), електромонтьор
кабелни линии и осветление (КЛиО) и работник по поддръжка и ремонт на железния път
и съоръжения.“
Заключителни разпоредби
§ 2. Тази инструкция се издава на основание § 4 от заключителните разпоредби на
Наредбата за категоризиране на труда при
пенсиониране.
§ 3. Инструкцията влиза в сила от 1 януари 2013 г.
Управител:
Бисер Петков
2245
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО
НА ОКОЛНАТА СРЕДА
И ВОДИТE
ЗАПОВЕД № РД-174
от 22 февруари 2013 г.
На основание чл. 39 във връзка с чл. 33, ал. 1,
т. 2 от Закона за защитените територии (ЗЗТ)
с цел опазване на растителен вид – Панчичево
секирче (Lathyrus pancicii (Jurišić) Adamović) и
неговото местообитание:
1. Обявявам защитена местност „Лялинци“ в
землището на с. Лялинци, община Трън, област
Перник, с площ 69,275 дка.
2. Защитена местност „Лялинци“ включва
имоти с № 000132 и № 570050 съгласно картата
на възстановената собственост за землището на
с. Лялинци, ЕКАТТЕ 44781, община Трън, област
Перник, с обща площ 69,275 дка.
3. В границите на защитената местност се
забранява:
3.1. промяна на предназначението и начина
на трайно ползване на земята;
3.2. търсене, проучване и добив на подземни
богатства;
3.3. строителство, с изключение на дейности,
свързани с ремонт и реконструкция на съществуващи съоръжения;
3.4. внасяне на неместни видове;
3.5. разораване на имотите и изкореняване на
растителния вид.
4. След влизане в сила на заповедта РИОСВ –
Перник, да предприеме необходимите действия
по отразяване на защитената местност в картата
на възстановената собственост за землището на
с. Лялинци, ЕКАТТЕ 44781, община Трън, област
Перник.
5. Защитената местност да се впише в Държавния регистър на защитените територии при
Министерството на околната среда и водите.
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
2207

МИНИСТЕРСТВО
НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ
И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
ЗАПОВЕД № РД-02-14-196
от 21 февруари 2013 г.
На основание § 124 ПЗР на ЗИДЗУТ (ДВ,
бр. 82 от 2012 г.) и чл. 134, ал. 2, т. 6 (в редакцията є преди изменение и допълнение на ЗУТ,

ДВ, бр. 82 от 2012 г.) във връзка с чл. 136, ал. 1
(в редакцията є преди изменение и допълнение
на ЗУТ, ДВ, бр. 82 от 2012 г.) и чл. 129, ал. 3 (в
редакцията є преди изменение и допълнение на
ЗУТ, ДВ, бр. 82 от 2012 г.) ЗУТ предвид обстоятелството, че курортен комплекс (КК) Слънчев
бряг е селищно образувание от национално значение (съгласно Решение № 45 от 25.01.2005 г. на
Министерския съвет на Република България),
писмо вх. № АУ 14-3 от 15.01.2013 г. на главния архитект на община Несебър във връзка
със заявление от Атанас Димитров Атанасов
в качеството му на пълномощник на „Прайм
Дивелопмънс Ко“ – ЕАД, с изпълнителен директор Женя Дионисиева, със седалище и адрес
на управление София, бул. Гоце Делчев, бл. 22,
вх. Г, ет. 1, ап. 2, ЕИК 200674481, собственик
на поземлен имот (ПИ) 51500.507.158, намиращ
се в КК Слънчев бряг-запад, община Несебър,
съгласно нотариален акт за покупко-продажба
на недвижим имот № 85, том VІ, дело № 6550
от 2011 г., писмо изх. № АУ10-41 от 18.09.2012 г.
на Министерството на регионалното развитие и
благоустройството (МРРБ) за разрешаване изработването на подробен устройствен план – изменение на плана за застрояване на основание
чл. 135, ал. 1 и 3 ЗУТ, писмо изх. № ЕО-221 от
18.09.2012 г. на Министерството на околната
среда и водите, писмо на Община Несебър изх.
№ 92-00-10813 от 21.11.2008 г. относно наличието
на картотекирана растителност, Акт на Община Несебър от 12.10.2012 г. за не/постъпили
възражения, Решение № 371 (по т. 30), взето с
протокол № 12 от 14.12.2012 г. на Общинския
съвет – гр. Несебър, решения по т. 4 от протокол
№ УТ-01-02-07 от 05.02.2013 г. на Националния
експертен съвет по устройство на територията
и регионална политика при МРРБ и Заповед
№ РД-02-14-3004 от 18.12.2012 г. на министъра
на регионалното развитие и благоустройството:
Одобрявам подробен устройствен план – изменение на плана за застрояване за УПИ І-409,
намиращ се в кв. 3704 по плана на КК Слънчев бряг-запад, с отреж дане – „За жилищна
сграда“, със следните показатели на застрояване в устройствена зона „Ок“: плътност на
застрояване – 30 %, Кинт – 1,5, мин. озеленена
площ – 50 %, кота корниз – до 15 м (5 етажа),
попадащ в охранителна зона „Б“ по Закона за
устройството на Черноморското крайбрежие,
съгласно приетата графична и текстова част на
документацията, представляваща неразделна
част от заповедта.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ във връзка
с чл. 132, ал. 1 и 2 от Административнопроцесуалния кодекс заповедта подлежи на обжалване
пред Административния съд – Бургас, в 30-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
чрез МРРБ.
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За министър:
Д. Симидчиев
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ЗАПОВЕД № РД-02-14-197
от 21 февруари 2013 г.
На основание § 124 ПЗР на ЗИДЗУТ (ДВ,
бр. 82 от 2012 г.) и чл. 134, ал. 2, т. 6 (в редакцията є преди изменение и допълнение на ЗУТ,
ДВ, бр. 82 от 2012 г.) във връзка с чл. 136, ал. 1
(в редакцият а є преди изменение и допълнение
на ЗУТ, ДВ, бр. 82 от 2012 г.) и чл. 129, ал. 3 (в
редакцията є преди изменение и допълнение на
ЗУТ, ДВ, бр. 82 от 2012 г.) ЗУТ предвид обстоятелството, че курортен комплекс (КК) Слънчев
бряг е селищно образувание от национално значение (съгласно Решение № 45 от 25.01.2005 г. на
Министерския съвет на Република България),
заявление вх. № АУ 10-16 от 20.12.2012 г. от Татяна Атанасова Ганчева, управител на „Перота
Холдинг“ – ООД, със седалище и адрес на управление Варна, ул. Милосърдие 2, ж.к. Трошево,
ЕИК 103098449, собственик на поземлен имот
(ПИ) 51500.506.131, намиращ се в КК Слънчев
бряг-запад, община Несебър, съгласно нотариален
акт за покупко-продажба на недвижим имот № 70,
том І, нотариално дело № 53 от 2002 г., договор
от 16.10.2007 г. за преобразуване чрез вливане на
търговски дружества и протокол от 17.02.2008 г.
от общо събрание на „Перота Холдинг“ – ООД,
писмо изх. № АУ10-16 от 7.06.2012 г. на Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) за разрешаване изработването
на подробен устройствен план – изменение на
плана за застрояване на основание чл. 135, ал. 1
и 3 ЗУТ, писмо изх. № 26-00-3725 от 9.01.2013 г.
на Министерството на околната среда и водите,
писмо на Община Несебър изх. № 92-00-10813
от 21.11.2008 г. относно наличието на картотекирана растителност, Акт на Община Несебър
от 23.07.2012 г. за не/постъпили възражения,
Решение № 299 (по т. 31), взето с протокол № 9
от 27.09.2012 г. на Общинския съвет – гр. Несебър, решения по т. 2 от протокол № УТ-01-02-07
от 5.02.2013 г. на Националния експертен съвет
по устройство на територията и регионална
политика при МРРБ и Заповед № РД-02-14-3004
от 18.12.2012 г. на министъра на регионалното
развитие и благоустройството:
Одобрявам подробен устройствен план – изменение на плана за застрояване за УПИ VІ-68,
намиращ се в кв. 7401 по плана на КК Слънчев
бряг-запад, с отреждане – „За жилищна сграда“,
със следните показатели на застрояване в устройствена зона „Ок“: плътност на застрояване – 30 %,
Кинт – 1,5, мин. озеленена площ – 50 %, кота
корниз – до 15 м (5 етажа), попадащ в охранителна зона „Б“ по Закона за устройството на
Черноморското крайбрежие, съгласно приетата
графична и текстова част на документацията,
представляваща неразделна част от заповедта.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ във връзка
с чл. 132, ал. 1 и 2 от Административнопроцесуалния кодекс заповедта подлежи на обжалване
пред Административния съд – Бургас, в 30-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
чрез МРРБ.

ЗАПОВЕД № РД-02-14-198
от 21 февруари 2013 г.
На основание § 124 ПЗР на ЗИДЗУТ (ДВ,
бр. 82 от 2012 г.) и чл. 134, ал. 2, т. 6 (в редакцията є преди изменение и допълнение на ЗУТ,
ДВ, бр. 82 от 2012 г.) във връзка с чл. 136, ал. 1
(в редакцията є преди изменение и допълнение
на ЗУТ, ДВ, бр. 82 от 2012 г.) и чл. 129, ал. 3 (в
редакцията є преди изменение и допълнение на
ЗУТ, ДВ, бр. 82 от 2012 г.) ЗУТ, предвид обстоятелството, че курортен комплекс (КК) Слънчев
бряг е селищно образувание от национално значение (съгласно Решение № 45 от 25.01.2005 г. на
Министерския съвет на Република България),
писмо вх. № АУ 14-6 от 17.01.2013 г. на главния
архитект на община Несебър във връзка със
заявление от Станислав Иванович Блинов, управител на „С Б“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление гр. Несебър, кв. Камелия 62, х-л
„Заря“, ЕИК 115602526, собственик на поземлен имот (ПИ) 51500.506.423, намиращ се в КК
Слънчев бряг-запад, община Несебър, съгласно
констативен нотариален акт за недвижим имот
№ 196, том ІІІ, дело № 554 от 2005 г., писмо изх.
№ АУ14-38 от 18.09.2012 г. на Министерството
на регионалното развитие и благоустройството
(МРРБ) за разрешаване изработването на подробен устройствен план – изменение на плана
за застрояване на основание чл. 135, ал. 1 и 3
ЗУТ, писмо изх. № ЕО-223 от 24.09.2012 г. на
Министерството на околната среда и водите,
писмо на Община Несебър изх. № 92-00-10813
от 21.11.2008 г. относно наличието на картотекирана растителност, Акт на Община Несебър
от 01.11.2012 г. за не/постъпили възражения,
Решение № 372 (по т. 31), взето с протокол № 12
от 14.12.2012 г. на Общински съвет – гр. Несебър,
решения по т. 5 от протокол № УТ-01-02-07 от
05.02.2013 г. на Националния експертен съвет
по устройство на територията и регионална
политика при МРРБ и Заповед № РД-02-14-3004
от 18.12.2012 г. на министъра на регионалното
развитие и благоустройството:
Одобрявам подробен устройствен план – изменение на плана за застрояване за УПИ V-278,
намиращ се в кв. 4902 по плана на КК Слънчев
бряг-запад, с отреждане – „За жилищна сграда“,
със следните показатели на застрояване в устройствена зона „Ок“: плътност на застрояване – 30 %,
Кинт – 1,5, мин. озеленена площ – 50 %, кота
корниз – до 15 м (5 етажа), попадащ в охранителна зона „Б“ по Закона за устройството на
Черноморското крайбрежие, съгласно приетата
графична и текстова част на документацията,
представляваща неразделна част от заповедта.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ във връзка
с чл. 132, ал. 1 и 2 от Административнопроцесуалния кодекс заповедта подлежи на обжалване
пред Административния съд – Бургас, в 30-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
чрез МРРБ.

За министър:
Д. Симидчиев

За министър:
Д. Симидчиев

1934

1935
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ЗАПОВЕД № РД-02-14-199
от 21 февруари 2013 г.
На основание § 124 ПЗР на ЗИДЗУТ (ДВ, бр. 82
от 2012 г.) и чл. 134, ал. 2, т. 6 (в редакцията є
преди изменение и допълнение на ЗУТ (ДВ, бр. 82
от 2012 г.) във връзка с чл. 136, ал. 1 (в редакцията
є преди изменение и допълнение на ЗУТ (ДВ,
бр. 82 от 2012 г.) и чл. 129, ал. 3 (в редакцията є
преди изменение и допълнение на ЗУТ (ДВ, бр. 82
от 2012 г.) ЗУТ, предвид обстоятелството, че курортен комплекс (КК) Слънчев бряг е селищно
образувание от национално значение (съгласно
Решение № 45 от 25.01.2005 г. на Министерския
съвет на Република България), писмо вх. № АУ
14-4 от 15.01.2013 г. на главния архитект на община Несебър във връзка със заявление от Петър
Борисов Петров, управител на „Кепитъл Инвест
Груп“ – АД, със седалище и адрес на управление
гр. Несебър, к.к. Слънчев бряг, административен
център „Сапфир“, ет. 3, ЕИК 201703936, собственик
на поземлен имот (ПИ) 51500.507.31, намиращ се
в к.к. Слънчев бряг-запад, община Несебър, съгласно нотариални актове за покупко-продажба
на идеални части от недвижим имот с № 173,
том ІІІ, дело № 537, № 174, том ІІІ, дело № 537,
№ 175, том ІІІ, дело № 539, № 173 и № 176, том
ІІІ, дело № 540, всичките от 28.05.2012 г., писмо
изх. № АУ14-39 от 18.09.2012 г. на Министерството
на регионалното развитие и благоустройството
(МРРБ) за разрешаване изработването на подробен
устройствен план – изменение на плана за застрояване на основание чл. 135, ал. 1 и 3 ЗУТ, писмо
изх. № ЕО-222 от 24.09.2012 г. на Министерството
на околната среда и водите, писмо на Община
Несебър изх. № 92-00-10813 от 21.11.2008 г. относно
наличието на картотекирана растителност, Акт
на Община Несебър от 12.10.2012 г. за не/постъпили възражения, Решение № 374 (по т. 33), взето
с протокол № 12 от 14.12.2012 г. на Общинския
съвет – гр. Несебър, решения по т. 6 от протокол
№ УТ-01-02-07 от 5.02.2013 г. на Националния
експертен съвет по устройство на територията
и регионална политика при МРРБ и Заповед
№ РД-02-14-3004 от 18.12.2012 г. на министъра на
регионалното развитие и благоустройството:
Одобрявам подробен устройствен план – изменение на плана за застрояване за УПИ ІІІ-332,
намиращ се в кв. 4003 по плана на к.к. Слънчев
бряг-запад, с отреждане – „За жилищна сграда“,
със следните показатели на застрояване в устройствена зона „Ок“: плътност на застрояване – 30 %,
Кинт. – 1,5, мин. озеленена площ – 50 %, кота
корниз – до 15 м (5 етажа), попадащ в охранителна зона „Б“ по Закона за устройството на
Черноморското крайбрежие, съгласно приетата
графична и текстова част на документацията,
представляваща неразделна част от заповедта.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ във връзка
с чл. 132, ал. 1 и 2 от Административнопроцесуалния кодекс заповедта подлежи на обжалване
пред Административния съд – Бургас, в 30-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
чрез МРРБ.

1936

За министър:
Д. Симидчиев
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МИНИСТЕРСТВО
НА ИКОНОМИКАТА,
ЕНЕРГЕТИКАТА И ТУРИЗМА
РАЗРЕШЕНИЕ № 330
от 30 януари 2013 г.
за проучване на скалнооблицовъчни материали,
подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за подземните богатства, в площ „Могиле“,
разположена в землищата на с. Старо село и
с. Царевец, община Мездра, и с. Долна Бешовица,
община Роман, 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 от Закона за подземните богатства и § 105, ал. 2 от
Закона за изменение и допълнение на Закона за
подземните богатства (ДВ, бр. 100 от 2010 г.) и
протоколно решение по т. 14 от протокол № 2
от заседанието на Министерския съвет на 16
януари 2013 г. разрешавам на „Хемус – М“ – АД,
Мездра, титуляр на разрешението, дружество,
вписано в търговския регистър на Агенцията по
вписванията под ЕИК 106002703, със седалище
и адрес на управление – гр. Мездра, ул. Христо
Ботев 1, 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 „Могиле“, разположена в
землищата на с. Старо село и с. Царевец, община
Мездра, и с. Долна Бешовица, община Роман,
област Враца, при следните условия:
1. Срокът на разрешението е 2 години.
2. Размерът на площта е 2,75 кв. км.
3. Границите на площта са определени с
координати на граничните є точки съгласно
приложението.
4. Условията за осъществяване на дейността
проучване, както и правата и задълженията на
титуляря се определят в договора за проучване.
5. Видовете и обемите на работите по проучване и добивът за технологични изпитания са
определени в работна програма, неразделна част
от 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:
Евг. Харитонова

Приложение
към т. 3
Координатен регистър на граничните точки,
определящи границите на площ „Могиле“
Координатна система 1970 г.
№

X [m]

Y [m]

1.

4695000

8547500

2.

4695000

8549500

БРОЙ 24

ДЪРЖАВЕН

№

X [m]

Y [m]

3.

4693000

8549500

4.

4693500

8548500

5.
1956

4694500

8547500

РАЗРЕШЕНИЕ № 331
от 11 февруари 2013 г.
за търсене и проучване на метални полезни
изкопаеми, подземни богатства по чл. 2, ал. 1,
т. 1 от Закона за подземните богатства, в площ
„Бяло“, разположена в землищата на с. Бодрово,
с. Горски извор и с. Светлина, община Димитровград, с. Брястово, с. Сираково, с. Спахиево,
с. Сусам, с. Сърница и с. Татарево, община
Минерални бани, с. Въгларово и с. Гарваново,
община Хасково, област Хасково, и с. Воден,
с. Драгойново, с. Езерово и с. Буково, община
Първомай, област Пловдив
На основание чл. 49, ал. 2 във връзка с чл. 7,
ал. 2, т. 7, чл. 39, ал. 1, т. 1, чл. 5, т. 1 и чл. 41,
ал. 1 от Закона за подземните богатства и протоколно решение по т. 18 от протокол № 4 от
заседанието на Министерския съвет на 30 януари
2013 г. разрешавам на „България Алфа“ – ЕАД,
София – титуляр на разрешението, дружество,
вписано в търговския регистър на Агенцията по
вписванията под ЕИК 201803908, със седалище
и адрес на управление – София, район „Красно
село“, ж.к. Борово, бл. 13, вх. Б, ет. 4, ап. 12, да
извърши за своя сметка търсене и проучване на
метални полезни изкопаеми, подземни богатства
по чл. 2, ал. 1, т. 1 от Закона за подземните богатства, в площ „Бяло“, разположена в землищата
на с. Бодрово, с. Горски извор и с. Светлина,
община Димитровград, с. Брястово, с. Сираково,
с. Спахиево, с. Сусам, с. Сърница и с. Татарево,
община Минерални бани, с. Въгларово и с. Гарваново, община Хасково, област Хасково, и с. Воден,
с. Драгойново, с. Езерово и с. Буково, община
Първомай, област Пловдив, при следните условия:
1. Срокът на разрешението е 3 години.
2. Размерът на площта е 191 кв. км.
3. Границите на площта са определени с
координати на граничните точки съгласно приложението.
4. Условията за осъществяване на дейностите
по търсене и проучване, както и правата и задълженията на титуляря се определят в договора
за търсене и проучване.
5. Видовете и обемите на геоложките търсещо-проучвателни работи, както и добивът за
технологични изпитания се определят в работната
програма и договора за търсене и проучване в
съответствие с предложената в офертата търсещо-проучвателна работна програма.
6. Разрешението може да бъде обжалвано пред
Върховния административен съд в 14-дневен срок
от обнародването му в „Държавен вестник“.

ВЕСТНИК
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7. Разрешението влиза в сила от датата на
влизане в сила на договора за търсене и проучване с титуляря.
8. Контролът по изпълнението на разрешението
и на сключения договор се осъществява от министъра на икономиката, енергетиката и туризма.
Министър:
Д. Добрев

Приложение
към т. 3
Координатен регистър на граничните точки,
определящи границите на площ „Бяло“
Координатна система 1970 г.
№

X [m]

Y [m]

1

4587780

9402610

2

4587780

9417880

3

4575000

9417880

4

4575000

9409060

5

4577225

9409060

6

4577225

9406765

7

4576400

9406765

8

4576400

9406440

9

4576030

9406440

10

4576030

9405180

11

4575200

9405180

12

4575200

9402610

изключена площ
13

4586138

9407861

14

4587026

9409127

15

4587021

9409127

16

4587021

9409139

17

4586882

9409121

18

4586891

9409016

19

4586800

9409000

20

4586785

9409103

21

4586757

9409103

22

4585415

9408923

23

4585395

9407909

изключена площ
24

4578481

9410405

25

4578418

9410526

26

4578388

9410510

27

4578377

9410498

28

4578313

9410360

29

4578306

9410289

30

4578315

9410285

31
1957

4578393

9410329
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КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ
НАДЗОР
РЕШЕНИЕ № 141-ЖЗ
от 20 февруари 2013 г.
Като взе предвид представените към заявлението документи по чл. 31, ал. 2 от Кодекса
за застраховането и на основание чл. 13, ал. 1,
т. 5 във връзка с чл. 16, ал. 1, т. 1 от Закона
за Комисията за финансов надзор във връзка
чл. 29, ал. 3 и 5 КЗ и чл. 9, ал. 1 КЗ Комисията
за финансов надзор издава на „Дженерали Животозастраховане“ – АД, допълнителен лиценз
по т. 2 от раздел ІІ, буква „а“ на приложение
№ 1 от Кодекса за застраховането – Застраховка
„Заболяване“, за рисковете:
– фиксирани парични суми;
– обезщетения;
– комбинация от горните две.
На основание чл. 13, ал. 3 от Закона за Комисията за финансов надзор решението подлежи
на обжалване пред Върховния административен
съд на Република България в 14-дневен срок от
съобщаването му.

2025

За председател:
А. Джалъзов

РЕШЕНИЕ № 145-ИП
от 22 февруари 2013 г.
На основание чл. 13, ал. 1, т. 5 ЗКФН във връзка с чл. 16, ал. 1, т. 5 и т. 14 ЗПФИ Комисията за
финансов надзор отказва да разшири издадения
с Решение № 368-ИП от 21.06.2011 г. лиценз на
ИП „Авус Капитал“ – ООД, с инвестиционните
дейности и услуги по чл. 5, ал. 2, т. 3 и 6 и ал. 3,
т. 6 ЗПФИ, както и с правото да предоставя
всички инвестиционни дейности и услуги, които
лицензът обхваща, и в трети държави.
На основание чл. 13, ал. 3 ЗКФН решението
може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването
му, което не спира неговото изпълнение.

2026

За председател:
А. Джалъзов

СЪВЕТ ЗА ЕЛЕКТРОННИ МЕДИИ
РЕШЕНИЕ № РД-05-28
от 26 февруари 2013 г.
Съветът за електронни медии на свое заседание,
проведено на 26 февруари 2013 г., обсъди възобновяването на административното производство
по Решение № 222 от 9.10.2012 г.
С посоченото решение СЕМ обяви неприсъствен конкурс за осъществяване на радиодейност – създаване на програма с общ (политематичен) профил, чрез използване на налични
и/или нови електронни съобщителни мрежи за
наземно аналогово радиоразпръскване за гр.
Нова Загора, област Сливен. Решението е обнародвано в „Държавен вестник“, бр. 80 от 2012 г.
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По жалба, подадена от Сдружение с нестопанска цел „Християнски център“, е образувано адм.д.
№ 14542/2012 г. по описа на ВАС, VII отделение.
С Решение № 249 от 11.12.2012 г. (ДВ, бр. 102 от
2012 г.) Съветът спря конкурса до приключване
на делото с влязъл в сила съдебен акт.
С определение № 1378 от 29.01.2013 г., 3-членен
състав, оставя без разглеждане жалбата и прекратява образуваното производство. Определението
е влязло в сила на 13.02.2013 г.
Съветът с оглед отпадналото основание за
спиране на административното производство
следва да възобнови конкурса и да определи нова
дата за провеждането му.
На основание чл. 32, ал. 1, т. 14 от Закона
за радиото и телевизията във връзка с решения
№ 222 от 9.10.2012 г. и № 249 от 11.12.2012 г. и
чл. 55, ал. 1, предложение първо от Административнопроцесуалния кодекс Съветът за електронни
медии реши да възобнови административното
производство, образувано с Решение № 222 от
9.10.2012 г. за провеждане на неприсъствен конкурс
за осъществяване на радиодейност – създаване на
програма с общ (политематичен) профил, чрез
използване на налични и/или нови електронни
съобщителни мрежи за наземно аналогово радиоразпръскване за гр. Нова Загора, област Сливен.
Изменя Решение № 222 от 9.10.2012 г. в частта
дата на провеждане на конкурса, както следва:
„Датата, мястото и часът на провеждане на
конкурса са: 29 март 2013 г. (петък), София, бул.
Шипченски проход 69, ет. 5, от 10 ч.“

2165

Председател:
Г. Лозанов

СТОЛИЧНА ОБЩИНСКА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ
РЕШЕНИЕ № 504
от 15 февруари 2013 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и
чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете
и конкурсите и Решение № 25 от 24.01.2013 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация
реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване
на 10.04.2013 г. в 11 ч. в сградата на агенцията,
пл. Славейков 6, ет. 1, за магазин № 6, София,
ж.к. Овча купел 1, бл. 409, вх. В, ет. 1, общински
нежилищен имот, стопанисван от район „Овча
купел“, със съответното право на строеж.
2. Начална тръжна цена – 40 000 лв. (Сделката
не се облага с ДДС).
3. Стъпка на наддаване – 2000 лв.
4. Депозитът за участие – 4000 лв., се внася
по банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска
банка“ – АД, клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG 49 SOMB 9130 33 26474601,
BIC – SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на
депозитите – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга.
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5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 8.04.2013 г. вкл. в приемното време
на СОАП – от 9 до 16,30 ч. Цената на тръжната
документация – 240 лв. (с вкл. ДДС), е платима
в брой в сградата на СОАП, пл. Славейков 6,
ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – всеки работен ден, но не по-късно от
деня, предхождащ търга, в приемното време на
СОАП – от 9 до 16,30 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на документация.

2029

Председател на Надзорния съвет:
В. Чилова

РЕШЕНИЕ № 505
от 15 февруари 2013 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и
чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете
и конкурсите и Решение № 594 от 22.11.2012 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация
реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване
на 9.04.2013 г. в 11 ч. в сградата на агенцията, пл.
Славейков 6, ет. 1, за продажбата на поземлен
имот с идентификатор № 68134.1386.407 (ПИ)
№ 407 в УПИ-I 405, 406, 407, кв. 18-а, София, ж. к.
Надежда, ул. Недко Войвода 26, общински нежилищен имот, стопанисван от район „Надежда“.
2. Начална тръжна цена – 170 000 лв. (Сделката
се облага с ДДС).
3. Стъпка на наддаване – 5000 лв.
4. Депозитът за участие – 17 000 лв., се внася
по банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска
банка“ – АД, клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG 49 SOMB 9130 33 26474601,
BIC – SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на
депозитите – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 5.04.2013 г. вкл. в приемното време
на СОАП – от 9 до 16 ч. и 30 мин. Цената на
тръжната документация – 360 лв. (с вкл. ДДС),
е платима в брой в сградата на СОАП, пл. Славейков 6, ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия в търга – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга, в приемното време
на СОАП – от 9 до 16 ч. и 30 мин., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на документация.
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Председател на Надзорния съвет:
В. Чилова

РЕШЕНИЕ № 506
от 15 февруари 2013 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и
чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете
и конкурсите и Решение № 675 от 2.12.2010 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация
реши:
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1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване на 11.04.2013 г. в 11 ч. в сградата на
агенцията, пл. Славейков 6, ет. 1, за продажбата
на сграда с УПИ IX, с. Яна, ул. Васил Левски
21 – общински нежилищен имот, стопанисван от
район „Кремиковци“.
2. Начална тръжна цена – 29 000 лв. (38, 18 %
от сделката се облага с ДДС).
3. Стъпка на наддаване – 1000 лв.
4. Депозитът за участие – 2900 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска банка“ – АД,
клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG
49 SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на депозитите – всеки работен
ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 9.04.2013 г. вкл. в приемното време
на СОАП – от 9 до 16 ч. и 30 мин. Цената на
тръжната документация – 360 лв. (с вкл. ДДС),
е платима в брой в сградата на СОАП, пл. Славейков 6, ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия в търга – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга, в приемното време
на СОАП – от 9 до 16 ч. и 30 мин., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на документация.
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Председател на Надзорния съвет:
В. Чилова

ОБЩИНА БАЛЧИК
РЕШЕНИЕ № 305
от 21 февруари 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА съгласно чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр.
Балчик, одобрява ПУП – план за застрояване за
ПИ № 53120.106.293 по кадастралната карта на с.
Оброчище, община Балчик, заедно с предвидения
начин на застрояване.

2063

Председател:
В. Лучиянов

АГЕНЦИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ
И ПУБЛИЧНО-ЧАСТНО
ПАРТНЬОРСТВО – БУРГАС
РЕШЕНИЕ № I-04
от 28 февруари 2013 г.
На основание чл. 5 и 6 от Наредбата за търговете и конкурсите, решения от протоколи № 12
от 24.07.2012 г., № 9 от 24.04.2012 г. и № 33 от
22.04.2010 г. на Общинския съвет – гр. Бургас, и
решения от протоколи № 8 от 27.02.2013 г. и № 13
от 11.07.2012 г. на Надзорния съвет Надзорният
съвет на агенцията реши да се проведат на 16-ия
ден от датата на обнародването на решението в
„Държавен вестник“ от 17 ч. в залата на Община
Бургас, ул. Александровска 26, публични търгове
с явно наддаване за продажба на следните имоти:
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1. Обособена част от активите на „Бургаски
пазари“ – ЕООД, Бу ргас – обек т „Ск ла дова
база“, с идентификатор 07079.605.186 по КК и
КР на Бургас, в ПЗ „Север“, с площ 11 353 кв. м
и сградите попадащи в него, с начална тръжна
цена 1 070 500 лв., стъпка на наддаване 10 705 лв.
и депозит 107 050 лв.
2. Бивш клуб на ул. Патриарх Евтимий 35,
Бургас, обект № 1, ЗП 65,44 кв. м, с начална
тръжна цена 69 900 лв., стъпка на наддаване
780 лв. и депозит 6990 лв.

3. Магазин в сграда в УПИ Х в кв. 5 по плана
на ПЗ „Победа“ с РЗП 133,81 кв. м, с начална
тръжна цена 125 600 лв. без ДДС, стъпка на
наддаване 1300 лв. и депозит 12 560 лв.

4. Павилион – търговски обект, ул. Г. Дълбошки, кв. 1, кв. Долно Езерово, ЗП 44,50 кв.
м, с начална тръжна цена 21 600 лв., стъпка на
наддаване 220 лв., депозит 2200 лв.
5. Тръжната документация за всеки обект
поотделно се закупува в А ППЧП, ул. Конт
Андрованти 1 – 3, ет. 3, всеки работен ден от
9 до 17 ч., в срок до 15-ия ден включително от
датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“, на цена 200 лв., платими в брой в
касата на агенцията. Физическите лица закупуват
лично или с нотариално заверено пълномощно.
Юридическите лица представят удостоверение за
актуално състояние и документ за самоличност,
ако закупуват лично, или с пълномощно, издадено
от управителя (директора), което да е нотариално
заверено, ако закупува чрез пълномощник.
6. Депозитите за участие да се внесат по банков път до 15-ия ден включително от датата на
обнародване на решението в „Държавен вестник“
по IBAN сметка на АППЧП – Бургас, № BG 28
SOMB 9130 32 23998456, BIC на „Общинска банка“ – АД, Бургас – SOMBBGSF. Връщането на
депозита се извършва безкасово – с платежно
нареждане по банковата сметка на кандидата в
срок 5 работни дни след изтичането на срока за
обжалване на решението на Надзорния съвет на
агенцията за определяне на спечелилия участник.
7. Огледът на обектите се извършва през всички
работни дни до 15-ия ден включително от датата
на обнародването на решението в „Държавен
вестник“ след представен платежен документ за
закупена тръжна документация.
8. Срок и място за подаване на предложенията за участие в търговете – в агенцията всеки
работен ден до 15-ия ден включително от датата
на обнародване на решението в „Държавен вестник“. Изпращане на предложения по пощенски
път не се допуска.
9. Забранява се извършването на разпоредителни сделки с имотите, сключването на договори
за придобиване на дялово участие, за наем, за
съвместна дейност, за кредит, за обезпечаване
на вземания, както и поемане на менителни
задължения.
10. Върху достигнатата крайна тръжна цена
за третия обект се начислява 20% ДДС съгласно
чл. 45, ал. 3 във връзка с § 1, ал. 5б ЗДДС.
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Председател на Надзорния съвет:
Д. Димов

ВЕСТНИК
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ОБЩИНА КУКЛЕН
ЗАПОВЕД № 162
от 27 февруари 2013 г.
Налице е влязъл в сила парцеларен план,
одобрен с Решение № 205 от 31 август 2012 г.,
на Общинския съвет – гр. Куклен (ДВ, бр. 70 от
2012 г.), за обект: „Отводняване на повърхностни
води от южната част на гр. Куклен-ІІ – етап – промяна по време на строителство на ОК-1 и ОК-2“.
В трасето на канала попадат части от имоти,
собственост на физически лица, в резултат на
което и с оглед реализацията на съществуващия
одобрен проект за строителство следва същите да
бъдат отчуждени. Издадено е и е влязло в сила
Решение № КЗЗ-23 от 19.11.2012 г., взето с протокол
№ 23 от 19.11.2012 г. на Комисията по земеделските земи при Министерството на земеделието
и храните – София, на основание чл. 40, ал. 1,
т. 7 във връзка с чл. 36 ЗОС (т. 32 от протокола)
за изменение на Решение № КЗЗ-14 от 2.11.2010 г.
на Комисията по земеделските земи при Министерството на земеделието и храните – София, с
което: 1.) се утвърждава площадка за проектиране,
и 2.) се променя предназначението на части от
имоти, собственост на физически лица, попадащи
в трасето на канала. В изпълнение на законовата
отчуждителна процедура е публикувано обявление
в местен ежедневник – в. „Марица“, на 24.01.2013 г.
и в два национални ежедневника – в. „Труд“ и
в. „24 часа“, от 26.01.2013 г. за предстоящото отчуждаване, съдържащо изчерпателен списък на
засегнатите имоти, установените собственици,
както и размер на дължимото обезщетение, което
ще се изплаща. Изготвени са експертни оценки
от оценител на имоти, възложени по реда на
чл. 22, ал. 3 ЗОС.
Изграждането на обект: „Отводняване на
повърхностни води от южната част на гр. КукленІІ – етап – промяна по време на строителство на
ОК-1 и ОК-2“, е обвързано с кратък срок, с изпълнение на договор BG161РО001/1.4-06/2010/032
от 3.06.2011 г., подписан между: Министерството
на регионалното развитие и благоустройството,
управляващ орган на Оперативна програма „Регионално развитие“ (ОПРР) – Главна дирекция
„Програмиране на регионалното развитие“, и
Община Куклен. От една страна, спазването на
срока е задължително условие за получаване на
безвъзмездно финансиране на проекта. От друга
страна, реализацията на проекта ще доведе до
предпазване от наводнения и намаляване на
потенциалните неблагоприятни последици за
човешкото здраве и имущество, повишаване на
безопасността, подобряване на сигурността и
минимизиране на рисковете и щетите, причинени от наводнения.
Описаните факти обуславят необходимост от
защита на този важен обществен интерес, поради което следва да се допусне предварително
изпълнение на тази заповед.
С оглед на изложените фактически мотиви и
на основание чл. 21, ал. 1, чл. 25, ал. 2 и 3, чл. 29
ЗОС и чл. 60, ал. 1 АПК във връзка с чл. 44,
ал. 1, т. 5 и 8 ЗМСМА нареждам:
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1. Отчуждавам части от недвижими имоти
съгласно приложени я списък – приложение,
неразделна част от тази заповед, засегнати от
влезлия в сила парцеларен план и попадащи в
трасето на обект: „Отводняване на повърхностни
води от южната част на гр. Куклен-ІІ – етап – промяна по време на строителство на ОК-1 и ОК-2“,
финансиран по ОПРР.
2. Дължимите обезщетения, описани в приложението, да се преведат в „Инвестбанк“ – АД,
клон Пловдив, ул. Константин Величков 2, Пловдив, като се открият отделни сметки за всеки
от собствениците на отчуждаваните части от
имоти по трите им имена и ЕГН – за безспорно
установените собственици.
3. При условията на чл. 29, ал. 2 ЗОС, когато
собственици не са били установени или са с
неизвестен адрес или при спор за собственост,
дължимото обезщетение да се внесе по сметка
на общината. В този случай обезщетението следва да се изплаща на лица, които удостоверят с
надлежен документ правото си на собственост в
общинската администрация след изрична заповед
на кмета на общината.
4. Определеният размер на обезщетението за
имотите в землището на гр. Куклен е 1 лв. за
квадратен метър.
№

1.

Имот
№

Община,
землище,
местност

Засегната площ,
дка

024222 Куклен,
0,082
земл.
г р. Ку к лен,
м. Св.
Никола
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5. Дата, след която започва изплащане на
обезщетението: 20-дневен срок след издаване на
заповедта.
6. В едноседмичен срок от издаване на заповед
та да се публикува обявление в два централни и
един местен ежедневник, с което да се уведомят
собствениците на имотите в коя банка е внесено
обезщетението, определено в заповедта, и за началната дата, от която започва изплащането му.
Обявлението да се постави и на информационното
табло в сградата на общината, на чиято територия
се намират имотите, предмет на отчуждаването,
както и да се публикува и на интернет страницата
на общината.
7. Изпълнението на заповедта е по реда на
чл. 60, ал. 1 АПК, за да се защитят особено важни обществени интереси – животът и здравето
на гражданите при наводнение.
Заповедта подлежи на обжалване в 14-дневен
срок от връчването є пред Административния
съд – Пловдив. Обжалването може да бъде и
само относно размера на определеното обезщетение.
И.д. кмет:
К. Павлов
Приложение
Име на собственик

Сума за
обезщетяване,
лв.

Наследници на Никола Димитров Голаков
1. Вера Атанасова Тодорова-Дренкова, гр. Стамболийски, ул.
Бачо Киро 1
2. Ваня Тодорова Тодорова, Пловдив, ж.к. Тракия 96, вх. Е,
ет. 2, ап. 6
3. Атанас Благоев Тодоров, Пловдив, ж.к. Тракия 96, вх. Е,
ет. 2, ап. 6
4. Димитър Иванов Николов, Пловдив, ул. Киев 21
5. Стефанка Иванова Върбанова, с. Белащица, ул. Пенчо Славейков 102
Наследници на Запрян Георгиев Рангелов
6. Илия Иванов Филипов, Пловдив, ул. Ген. Радко Димитриев
47, ет. 6, ап. 13
7. Тодор Йорданов Калайджиев, Асеновград, ул. Георги Бенковски 34
8. Румен Ангелов Гарджев, Асеновград, ул. Георги Бенковски 34
9. Дража Нанкова Василева, Пловдив, ул. Захаридево 26
10. Петър Василев Василев, Пловдив, ул. Захаридево 26
11. Николай Василев Василев, Пловдив, ул. Захаридево 26
12. Иван Петров Калайджиев, Пловдив, ул. Пенчо Славейков 21
Наследници на Васил Петров Арнаудов
13. Димитрия Георгиева Арнаудова, с. Брани поле, ул. Свобода 2
14. Йорданка Атанасова Арнаудова, с. Брани поле, ул. Свобода 2
15. Бисерка Атанасова Цветкова, София, ул. Д-р Стефан Сарафов 24, ет. 7, ап. 21
16. Елка Величкова Маркачева, Пловдив, ул. Кукуш 9, ет. 1, ап. 1
17. Велина Величкова Гюрова, София, ул. Иван Миланов 6,
ет. 1, ап. 4
18. Верка Петрова Панчова, Пловдив, ул. Голаш планина 8
19. Стефана Илиева Арнаудова, с. Брани поле, ул. Кирил и
Методий 19
20. Екатерина Василева Бояджиева, с. Брани поле, ул. Кирил
и Методий 19
21. Румяна Василева Желева, с. Брани поле, ул. Хан Аспарух 10
22. Петър Георгиев Панов, Пловдив, ул. Оборище 6

82
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Имот
№

ДЪРЖАВЕН
Община,
землище,
местност

Засегната площ,
(дка)
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Име на собственик

Сума за
обезщетяване,
лв.

23. Димитър Щилянов Толев, Пловдив, ул. Сан Стефано 99
24. Калина Атанасова Диврова, Пловдив, ул. Цар Асен 32
25. Боян Петров Дивров, Пловдив, ул. Цар Асен 32
26. Иван Петров Дивров, Пловдив, ул. Цар Асен 32
27. Васил Иванов Петров, с. Брани поле, ул. Родопи 46
28. Гергина Иванова Михайлова, с. Брани поле, ул. Тракия 5
29. Недялка Михайлова Стойчева, с. Брани поле, ул. Весела 1
30. Васил Михайлов Георгиев, с. Брани поле, ул. Климент
Охридски 5
31. Недялка Благоева Неделчева, Пловдив, ул. Петко Д. Петков 5
32. Благовеста Костадинова Неделчева, Пловдив, ул. Д-р Рашко
Петров 6
33. Елена Илиева Кръстева, Пловдив, ул. Елена 27
34. Недялка Любенова Николова, Пловдив, ул. Хан Аспарух
81, ет. 3, ап. 6.
2.

024226 Куклен,
земл.
гр. Куклен,
м. Св.
Никола

0,979

Наследници на Манол Ташев Бечев
1. Силвана Николова Ненкова, Пловдив, ул. Стойчо Мошанов
49, ет. 5, ап. 13
2. Емануила Николова Ненкова, Пловдив, ул. Стойчо Мошанов
49, ет. 5, ап. 13
3. Йорданка Николова Пьонтюнен, Пловдив, ул. Стойчо Мошанов 49, ет. 5, ап. 13
4. Веселина Манолова Бечева, Пловдив, ул. Стойчо Мошанов
55, ет. 8, ап. 24
5. Иванка Манолова Ташева, Куклен, ул. Захари Стоянов 8

979

3.

0,389
024232 Куклен,
земл.
г р. Ку к лен,
м. Св.
Никола

Наследници на Михаил Янков Чемширов
1. Василка Михайлова Миладинова – гр. Куклен, ул. Демокрация 28
2. Стоянка Михайлова Кехайова – гр. Куклен, ул. Речна 19

389

4.

024227 Куклен,
земл.
гр. Куклен,
м. Св.
Никола

0,022

Наследници на Манол Ташев Бечев
1. Силвана Николова Ненкова, Пловдив, ул. Стойчо Мошанов
49, ет. 5, ап. 13
2. Емануила Николова Ненкова, Пловдив, ул. Стойчо Мошанов
49, ет. 5, ап. 13
3. Йорданка Николова Пьонтюнен, Пловдив, ул. Стойчо Мошанов 49, ет. 5, ап. 13
4. Веселина Манолова Бечева, Пловдив, ул. Стойчо Мошанов
55, ет. 8, ап. 24
5. Иванка Манолова Ташева, гр. Куклен, ул. Захари Стоянов 8

22

5.

024235 Куклен,
земл.
гр. Куклен,
м. Св.
Никола

0,163

Наследници на Иван Василев Русенов
1. Иван Йорданов Русенов, Асеновград, ул. Ореховска 2
2. Димитър Петров Томов, Асеновград, ул. Бреза 7
3. Петър Димитров Томов, Асеновград, ул. Бреза 7
4. Николай Димитров Томов, Асеновград, ул. Бреза 7
5. Цвета Иванова Ангелова, Пловдив, бул. България 38, ет. 1, ап. 2
6. Атанас Петров Тавков, Пловдив, ул. Доспат 5
7. Веса Петрова Георгиева, Пловдив, бул. Н. Вапцаров 110

163

6.

024237 Куклен,
земл.
гр. Куклен,
м. Св.
Никола

0,038

Наследници на Тодор Стоянов Конакчиев
1. Недялка Тодорова Арнаудова – гр. Куклен, ул. Персенк 18
2. Атанаска Тодорова Юргаджиева – гр. Куклен, ул. Плиска 3

38

Всичко:

2061

1673 лв.
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ДЪРЖАВЕН

ОБЩИНА САНДАНСКИ
РЕШЕНИЕ № 37
от 31 януари 2013 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ и протокол № 10
от 26.08.2010 г. на ОЕСУТ на Община Сандански
и писмо вх. № 40 от 18.01.2013 г. от кмета на общината Общинският съвет – гр. Сандански, реши:
Одобрява ПУП – парцеларен план за трасе на
канализация на с. Лебница, община Сандански,
с дължина L=761,02 м.
Трасето преминава през имоти № 012034 – пасище, мера, № 000025 – полски път, № 013001 – нива,
№ 0 0 0 0 2 6 – п о л с к и п ът, № 0 0 70 0 8 – н и в а ,
№ 000029 – канал, № 000007 – канал,
№ 000006 – полски път в местността Мъртвицата,
землище на с. Лебница, имоти № 113004 – др.
селскостопанска територия, № 113003 – др. селскостопанска територия, № 113002 – полски път,
№ 113001 – др. терт. нест., № 000381 – вътрешна
река в местността Струма, землище на с. Лешница,
община Сандански.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ решението
подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Община
Сандански пред Административния съд – Благоевград.
Председател:
Ат. Стоянов
2056
РЕШЕНИЕ № 38
от 31 януари 2013 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ и протокол
№ 3 от 11.04.2012 г. на ОЕСУ Т при Община
Сандански и писмо вх. № 41 от 18.01.2013 г. от
кмета на общината Общинският съвет – гр.
Сандански, реши:
Одобрява ПУП – парцеларен план за проектно
трасе на кабел ниско напрежение, за захранване
на пречиствателна станция за отпадни води в
имот № 007008 в местност Мъртвицата, землище на с. Лебница, община Сандански, с обща
дължина 466,28 м.
Трасето на кабела започва от съществуващ
стълб от селската мрежа – ниско напрежение, преминава през имот № 000034 – пасище, мера, имот
№ 000025 – полски път, имот № 000026 – полски
път, всички в местността Мъртвицата, землище
на с. Лебница, община Сандански, и достига до
имот № 007008 в местността Мъртвицата, землище
на с. Лебница, община Сандански.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ решението
подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Община
Сандански пред Административния съд – Благоевград.
Председател:
Ат. Стоянов
2057
РЕШЕНИЕ № 39
от 31 януари 2013 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ и протокол № 2
от 6.03.2012 г. на ОЕСУТ при Община Сандански
и писмо вх. № 42 от 18.01.2013 г. от кмета на общината Общинският съвет – гр. Сандански, реши:
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Одобрява ПУП – парцеларен план за трасе на
канализация на с. Струма, община Сандански, с
дължина 499 м.
Тр а с е т о п р е м и н а в а п р е з и м о т и : и м о т
№ 012017 – полски път, № 000008 – полски път в
местността Полето, № 012031 – нива в местността
Дойкови валти, № 000210 – канал, № 000160 – др.
територия, № 000137 – река, всички в землището
на с. Струма, община Сандански.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ решението
подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Община
Сандански пред Административния съд – Благоевград.
Председател:
Ат. Стоянов
2058
РЕШЕНИЕ № 40
от 31 януари 2013 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ и протокол № 3
от 11.04.2012 г. на ОЕСУТ при Община Сандански
и писмо вх. № 43 от 18.01.2013 г. от кмета на общината Общинският съвет – гр. Сандански, реши:
Одобрява ПУП – парцеларен план за проектно
трасе на кабел ниско напрежение, за захранване
на пречиствателна станция за отпадни води в имот
№ 012031 в местност Дойкови валти, землище на
с. Струма, община Сандански, с обща дължина
382,47 м.
Тр а с е т о п р е м и н а в а п р е з и м о т и : и м о т
№ 012017 – полски път, землището на с. Струма,
№ 000008 – полски път в местността Полето, землището на с. Струма, и достига до имот № 012031.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ решението
подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Община
Сандански пред Административния съд – Благоевград.
Председател:
Ат. Стоянов
2059
РЕШЕНИЕ № 41
от 31 януари 2013 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ и протокол № 12
от 18.12.2012 г. на ОЕСУТ при Община Сандански
и писмо вх. № 44 от 18.01.2013 г. от кмета на общината Общинският съвет – гр. Сандански, реши:
Одобрява ПУП – парцеларен план за проектно
трасе на кабел ниско напрежение, за външно ел.
захранване на имот № 3, с. Рожен, община Сандански, с обща дължина 63,37 м.
Трасето на електропровода преминава през
поземлени имоти: имот № 0.190 – пасища, мера,
имот № 0.191 – нива, имот № 0.46 – ведомствен
път, всички в землището на с. Рожен, община
Сандански.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ решението
подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Община
Сандански пред Административния съд – Благоевград.
Председател:
Ат. Стоянов
2060
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ДЪРЖАВЕН

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД
РЕШЕНИЕ № 426
от 30 януари 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1, чл. 59 и 60 ЗУТ и във връзка с решение
на ОЕСУТ, прието с протокол № 1 от 9.01.2013 г.,
Общинският съвет – Свиленград, реши:
Одобрява план за застрояване с ВиК и електросхеми към него на ПИ № 089026, намиращ
се в м. Семера, в землището на с. Чернодъб,
община Свиленград, като имотът се отрежда за
„фотоволтаична електроцентрала“ и се определя свободно нискоетажно застрояване в него с
ограничителни линии на застрояване в червен
цвят и устройствени показатели Пзастр. – 80 %,
Кинт. – 1,6; минимална озеленена площ – 20 %.
Неразделна част от това решение са приложеният план за застрояване, ВиК схема и ел. схема.

2064

Председател:
Г. Еленков

РЕШЕНИЕ № 427
от 30 януари 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1, чл. 59 и 60 ЗУТ и във връзка с решение
на ОЕСУТ, прието с протокол № 1 от 9.01.2013 г.,
Общинският съвет – Свиленград, реши:
Одобрява план за застрояване с ВиК и електросхеми към него на ПИ № 089005, намиращ
се в м. Семера, в землището на с. Чернодъб,
община Свиленград, като имотът се отрежда за
„фотоволтаична електроцентрала“ и се определя свободно нискоетажно застрояване в него с
ограничителни линии на застрояване в червен
цвят и устройствени показатели Пзастр. – 80 %,
Кинт. – 1,6; минимална озеленена площ – 20 %.
Неразделна част от това решение са приложеният план за застрояване, ВиК схема и ел. схема.

2065

Председател:
Г. Еленков

9. – Българската народна банка на основание
чл. 49, ал. 1, т. 2 от Закона за БНБ обнародва:
Месечен баланс на управление „Емисионно“
към 28 февруари 2013 г.
Активи
Хил. лв.
Парични средства и предоставени
депозити в чужда валута
5,281,844
Монетарно злато и други инструменти
в монетарно злато
3,047,493
Инвестиции в ценни книжа
18,885,847
Всичко активи:
27,215,184
Пасиви
Банкноти и монети в обращение
8,848,242
Задължения към банки
7,551,198
Задължения към правителството
и бюджетни организации
3,581,128
Задължения към други депозанти
1,371,281
Депозит на управление „Банково“
5,863,335
Всичко пасиви:
27,215,184
Подуправител на БНБ: Гл. счетоводител на БНБ:
К. Христов
Сн. Деянова
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Месечен баланс на управление „Банково“
към 28 февруари 2013 г.
Активи
Хил. лв.
Злато и други благородни метали
43,107
Вземания от правителството
на Република България
0
Капиталови инвестиции и квота
в МВФ
1,473,978
Дълготрайни материални и
нематериални активи
169,717
Други активи
8,726
Депозит в управление „Емисионно“
5,863,335
Всичко активи:
7,558,863
Пасиви
Кредити от МВФ
0
Задължения към международни
финансови институции
2,746,501
Други пасиви
24,945
Всичко задължения:
2,771,446
Основен капитал
20,000
Резерви
4,603,945
Неразпределена печалба
163,472
Всичко собствен капитал:
4,787,417
Всичко пасиви:
7,558,863
Подуправител на БНБ: Гл. счетоводител на БНБ:
Д. Костов
Сн. Деянова
2076

СЪДИЛИЩА
Върховният административен съд на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 АПК
съобщава, че е постъпило оспорване от Българския лекарски съюз срещу Постановление № 5
на Министерския съвет на Република България
от 10.01.2013 г. за приемане на обемите и цените на медицинската помощ по чл. 55, ал. 2, т. 2
от Закона за здравното осигуряване за 2013 г.,
по което е образувано адм.д. № 2445/2013 г. по
описа на Върховния административен съд, трето
отделение.
2249
Административният съд – Варна, ХV състав,
на основание чл. 218, ал. 2 ЗУТ съобщава за направено оспорване от Илияна Тодорова Миланова
и Таня Тодорова Новакова на Решение № 552-6
от 26 и 27.07.2012 г. на Общинския съвет – гр.
Варна, с което е одобрен ПУП – ПУР на кв.
Изгрев, включващ местностите Изгрев, Франга
дере и Кокарджа, в частта на плана, засягаща
собствения на жалбоподателите поземлен имот с
идентификатор 10135.2552.2035. Заинтересованите лица могат да подадат заявление по чл. 218,
ал. 4 ЗУТ до АС – Варна, за конституирането
им като ответници по адм. дело № 298/2013 г.
в едномесечен срок от деня на обнародване на
съобщението в „Държавен вестник“, което да
съдържа реквизитите по чл. 218, ал. 5 ЗУТ, като
приложат писмени доказателства, удостоверяващи качеството им на заинтересовани лица. Със
заявлението е недопустимо да се правят искания
за отмяна на обжалвания административен акт,
както и за присъединяване към подадената жалба
от Илияна Тодорова Миланова и Таня Тодорова
Новакова.
2176
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Административният съд – Варна, ХV състав,
на основание чл. 218, ал. 2 ЗУТ съобщава за
направено оспорване от Анелия Александрова
Василева на Решение № 550-6 от 26 и 27.07.2012 г.
на ОбС – гр. Варна, с което е одобрен ПУП – ПУР
на СО „Акчелар“, в частта на плана, засягаща
собствения на жалбоподателката имот с идентификатор 10135.2522.395. Заинтересованите лица могат
да подадат заявление по чл. 218, ал. 4 ЗУТ до Административния съд – Варна, за конституирането
им като ответници по адм. дело № 139/2013 г.
в едномесечен срок от деня на обнародване на
съобщението в „Държавен вестник“, което да
съдържа реквизитите по чл. 218, ал. 5 ЗУТ, като
приложат писмени доказателства, удостоверяващи качеството им на заинтересовани лица. Със
заявлението е недопустимо да се правят искания
за отмяна на обжалвания административен акт,
както и за присъединяване към подадената жалба
от Анелия Александрова Василева.
2177
Административният съд – Варна, ХV състав,
на основание чл. 218, ал. 2 ЗУТ съобщава за
направено оспорване от Христо Димитров Асенов на Решение № 550-6 от 26 и 27.07.2012 г. на
ОбС – гр. Варна, с което е одобрен ПУП – ПУР
на СО „Акчелар“, в частта на плана, засягаща
собствения му поземлен имот с идентификатор
10135.2522.923. Заинтересованите лица могат да
подадат заявление по чл. 218 ал. 4 ЗУТ до Административния съд – Варна, за конституирането
им като ответници по адм. дело № 115/2013 г.
в едномесечен срок от деня на обнародване на
съобщението в „Държавен вестник“, което да
съдържа реквизитите по чл. 218, ал. 5 ЗУТ, като
приложат писмени доказателства, удостоверяващи качеството им на заинтересовани лица. Със
заявлението е недопустимо да се правят искания
за отмяна на обжалвания административен акт,
както и за присъединяване към подадената жалба
от Христо Димитров Асенов.
2178
Административният съд – Варна, ХVІІ състав, на основание чл. 218, ал. 2 ЗУТ съобщава
за направено оспорване от Ирена Станчева
Ганчева от Варна на Решение № 550-6 от 26 и
27.07.2012 г. на Общинския съвет – гр. Варна, с
което е одобрен ПУП – ПУР на СО „Акчелар“,
Варна, и съответните схеми, в частта на предвижданията за ПИ 10135.2522.40 в кв. 45 (стар ПИ
1031А). Заинтересованите лица могат да подадат
заявление до АС – Варна, за конституирането
им като ответници по адм. дело № 4672/2012 г.
в едномесечен срок от деня на обнародване на
съобщението в „Държавен вестник“, което да
съдържа реквизитите по чл. 218, ал. 5 ЗУТ, като
приложат писмени доказателства, удостоверяващи качеството им на заинтересовани лица. Със
заявлението е недопустимо да се правят искания
за отмяна на обжалвания административен акт,
както и за присъединяване към подадената жалба
от Ирена Станчева Ганчева.
2205
Административният съд – Варна, на основание чл. 218, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е образувано адм. дело № 477/2013 г. по описа на ІІ
отделение, ХХІХ състав, по жалба от Мирослава
Анчева Ганчева срещу Решение № 551-6 от 26 и
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27.07.2012 г. на Общинския съвет – гр. Варна, в
частта за имот с ид. № 10135.2723.603 по КК на
гр. Варна, м. Траката (бивша м. Ваялар), като по
спорения ПУП – ПУР имотът е № 603, с което
е одобрен ПУП – ПУР на улици и поземлени
имоти за обекти – публична собственост, ПУР на
с.о. „Ваялар“, с.о. „Траката“ и с.о. „Горна Трака“,
в т. ч. и схеми: за електронни и съобщителни
мрежи и съоръжения, за електроснабдяване, за
водоснабдяване и канализация, за газоснабдяване,
сборна схема на техническата инфраструктура,
за вертикално планиране и транспортно-комуникационна схема. Съдът указва на заинтересованите лица, че в срок 1 месец от обнародването
на обявлението в „Държавен вестник“ могат
да подадат заявление до А дминистративния
съд – Варна, със съдържание съобразно чл. 218,
ал. 4, т. 1 – 7 ЗУТ за конституирането им като
ответници в производството.
2206
Административният съд – Варна, ХVІІ състав, на основание чл. 218, ал. 2 ЗУТ съобщава
за направено оспорване от Тихомир Василев
Василев от Варна на Решение № 552-6 от 26
и 27.07.2012 г. на Общинския съвет – Варна, с
което е одобрен ПУП – ПУР на кв. Изгрев и
съответните схеми, в частта на предвижданията
за улиците, засягащи ПИ 2524 в кв. 260. Заинтересованите лица могат да подадат заявление до
Административния съд – Варна, за конституирането им като ответници по адм.д. № 4456/2012 г.
в едномесечен срок от деня на обнародване на
съобщението в „Държавен вестник“, което да
съдържа реквизитите по чл. 218, ал. 5 ЗУТ, като
приложат писмени доказателства, удостоверяващи качеството им на заинтересовани лица. Със
заявлението е недопустимо да се правят искания
за отмяна на обжалвания административен акт,
както и за присъединяване към подадената жалба.
2208
Административният съд – Варна, ХVІІ състав, на основание чл. 218, ал. 2 ЗУТ съобщава за
направено оспорване от Ангел Тодоров Костадинов, Васил Тодоров Василев и Юлиана Николова
Василева от Варна на Решение № 552-6 от 26 и
27.07.2012 г. на Общинския съвет – гр. Варна, с
което е одобрен ПУП – ПУР на кв. Изгрев и
съответните схеми, в частта на предвижданията,
засягащи ПИ 2528 в кв. Изгрев. Заинтересованите
лица могат да подадат заявление до АС – Варна, за конституирането им като ответници по
адм. дело № 4463/2012 г. в едномесечен срок от
деня на обнародване на съобщението в „Държавен вестник“, което да съдържа реквизитите
по чл. 218, ал. 5 ЗУТ, като приложат писмени
доказателства, удостоверяващи качеството им
на заинтересовани лица. Със заявлението е недопустимо да се правят искания за отмяна на
обжалвания административен акт, както и за
присъединяване към подадената жалба от Ангел
Тодоров Костадинов, Васил Тодоров Василев и
Юлиана Николова Василева.
2209
Административният съд – Варна,VІІ състав,
съобщава за направено оспорване от СД „Севан
Багдасаров сие Багдасаров“, представлявано от
Хартюн Хачик Багдасаров и Ованез Хачиков
Багдасаров, и „Лион 5“ – ЕООД, представлявано
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от Хартюн Хачик Багдасаров, на Решение № 5506 от 26 и 27.07.2012 г. на Общинския съвет – гр.
Варна, с което е одобрен ПУР на с.о. „Акчелар“,
като от обхвата на разработката се изключват
ПИ за обекти – публична собственост, квартали:
42, 43, 44, 45, 46, 49 и част от кв. 24, западно от
УПИ ІІІ-9520 – за озеленяване и инженерна
инфраструктура, в това число и схеми: за електронни и съобщителни мрежи и съоръжения,
за елек т роснабд яване, за водоснабд яване и
канализация, за газоснабдяване, сборна схема
на техническата инфраструктура, за вертикално
планиране и транспортно-комуникационна схема,
в частта на ПИ 2522.398. Заинтересованите лица
могат да подадат заявление за конституирането
им като ответници по адм. дело № 126/2013 г.
в едномесечен срок от деня на обнародване на
съобщението в „Държавен вестник“, към което
да приложат писмени доказателства, удостоверяващи качеството им на заинтeресовани
лица. Към заявлението е недопустимо да се
правят искания за отмяна на обжалвания акт,
както и за присъединяване към подадената от
СД „Севан Багдасаров сие Багдасаров“ и „Лион
5“ – ЕООД, жалба.
2210
Административният съд – Варна, VІІ състав,
съобщава за направено оспорване от Георги
Тинев Хаджитинев на Решение № 552-6 от 26 и
27.07.2012 г. на Общинския съвет – гр. Варна, с
което е одобрен ПУР на кв. Изгрев, включващ м.
Изгрев, м. Франга дере и м. Кокарджата, в т. ч.
и схеми: водоснабдяване и канализация, електроснабдяване, идейна план-схема за вертикално
планиране и комуникационно-транспортна схема,
в частта на ПИ 2159 по ПУР по отношение на
западната му част, попадаща върху ПИ с идентификатор 10135.2552.2685 по КК. Заинтересованите
лица могат да подадат заявление за конституирането им като ответници по адм. д. № 243/2013 г.
в едномесечен срок от деня на обнародване на
съобщението в „Държавен вестник“, към което
да приложат писмени доказателства, удостоверяващи качеството им на заинтересовани лица.
Към заявлението е недопустимо да се правят
искания за отмяна на обжалвания акт, както
и за присъединяване към подадената от Георги
Тинев Хаджитинев жалба.
2211
Административният съд – Пловдив, обявява,
че Атанас Иванов Тосев е оспорил Заповед № 16
от 17.01.2013 г. на кмета на община Стамболийски, с която е одобрен проект за изменение на
ПУП – ПРЗ за УПИ І-227, УПИ ІХ-226 и УПИ VІІІ226, кв. 47 по плана на с. Куртово Конаре, община
Стамболийски, за което е образувано адм.д. № 498
от 2013 г., ХVІІІ състав, насрочено за 17.04.2013 г.
от 9 ч. Заинтересуваните лица могат да се конституират като ответници по делото в едномесечен
срок от обнародване на обявлението в „Държавен
вестник“ чрез заявление, което съдържа: трите
имена и адреса, телефон, факс и електронен адрес,
ако има такъв – за българските граждани; трите
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имена и личния номер за чужденец и адреса, заявен в съответната администрация, телефон, факс
и електронен адрес, ако има такъв; фирмата на
търговеца или наименованието на юридическото
лице, изписани и на български език, седалището
и последния посочен в съответния регистър адрес
на управление и електронния му адрес; номер на
делото; акта, който се оспорва, и органа, който
го е издал; изявление, че заинтересуваното лице
желае да бъде конституирано в производството като
ответник; подпис на заявителя. Към заявлението
следва да се приложат писмени доказателства,
удостоверяващи качеството на заинтересувано
лице на заявителя.
2175
Административният съд – София-град, уведомява, че по описа на съда е образувано адм. дело
№ 14085/2012 г., ІХ троен състав, по постъпило
оспорване от Любомир Димитров Мулетаров
срещу Правилника за организацията и дейността
на Столичен инспекторат към Столична община, приет с Решение № 344 по протокол № 15
от 26.06.2008 г. на Столичния общински съвет,
с искане за обявяване на неговата нищожност
и при условията на евентуалност – отмяната му
като незаконосъобразен. Делото е насрочено за
29.03.2013 г. от 14,30 ч.
2203
Административният съд – София-град, уведомява всички заинтересовани лица, че е образувано адм. дело № 11606/2012 г. по описа на ІІ
отделение, 38 състав, насрочено за 8.05.2013 г. в
13,30 ч., по жалба на „Инициативи“ – АД, срещу
Решение № 468 от 22.07.2010 г. на Столичния
общински съвет в частта му относно: 1. плана за
регулация на УПИ V-3156; 3157; 3158, кв. 104, м.
Студентски град (УПИ ІІ-3156; 3157; 3158 в кв. 105
по действащия план) и уличната регулация от о.т.
83 до о.т. 84 от кв. 104; 2. плана за застрояване
на УПИ V-3156; 3157; 3158, кв. 104, м. Студентски
град. Всички заинтересовани лица могат да се
конституират като ответници в производството
с подаване на заявления до съда в едномесечен
срок от деня на обнародване на обявлението в
„Държавен вестник“.
2204
Софийският градски съд, търговско отделение,
VI-1 състав, т.д. № 9408/2012 г., на основание
чл. 679 ТЗ призовава кредиторите от първото
събрание на „Агро Гранд – БГ“ – ЕООД, ЕИК
131122423, по т.д. № 4747/2011 г. по описа на СГС,
ТО, VI-7 състав, да се явят в съдебно заседание,
което ще се проведе на 15.04.2013 г. в 15,30 ч.
по т.д. № 9408/2012 г. по описа на СГС, ТО,
VI-1 състав, образувано по искане на длъжника
„Агро Гранд – БГ“ – ЕООД, ЕИК 131122423, със
седалище и адрес на управление София, район
„Възраждане“, ул. Царибродска 144, по чл. 679
ТЗ за отмяна на решенията на първото събрание
на кредиторите на „Агро Гранд – БГ“ – ЕООД,
по т.д. № 4747/2011 г. Съдебното заседание ще се
проведе в Софийски градски съд, бул. Витоша 2.
2248
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Софийският градски съд, търговско отделение,
VI-11 състав, т.д. № 9421/2012 г., на основание
чл. 679 ТЗ призовава кредиторите на първото
събрание на „Дороти 75“ – ЕООД, ЕИК 131406651,
по т.д. № 5630/2012 г. по описа на СГС, ТО, VI18 състав, да се явят в съдебно заседание, което
ще се проведе на 24.04.2013 г. в 13,30 ч. по т.д.
№ 9421/2012 г. по описа на СГС, ТО, VI-11 състав,
образувано по искане на „Дороти 75“ – ЕООД,
ЕИК 131406651, със седалище и адрес на управление София, район „Възраждане“, ул. Царибродска
144, ап. 6, и Мохамед Абделгани Мохамед Хасан
по чл. 679 ТЗ за отмяна на решенията на първото
събрание на кредиторите на „Дороти 75“ – ЕООД,
по т.д. № 5630/2012 г. Съдебното заседание ще се
проведе в Софийски градски съд, бул. Витоша 2.
2247
Русенският районен съд, VIII гр. състав, съобщава на Йанг Хоу Фо, роден на 3.05.1984 г.,
гражданин на Малайзия, сега с неизвестен адрес,
че в Русенски районен съд е образувано гр.д.
№ 419/2013 г., заведено от Мария Ангелова Стайкова-Фо, за иск по чл. 49 СК за развод. Съдът
указва на ответника, че му се дава едномесечен
срок от датата на обнародването в „Държавен
вестник“, в който срок може: да подаде писмен
отговор, който задължително трябва да съдържа:
посочване на съда, номера на делото, името и
адреса си, както и на неговия законен представител или пълномощник; становище по допустимостта и основателността на иска; становище
по обстоятелствата, на които се основава искът;
възраженията срещу иска и обстоятелствата, на
които те се основават; подпис на лицето, което
подава отговора. В отговора на исковата молба
ответникът е длъжен да посочи доказателствата
и конкретните обстоятелства, които ще доказва
с тях, както и да представи всички писмени
доказателства, с които разполага. Към отговора
на исковата молба се представят: пълномощно,
когато отговорът се подава от пълномощник;
преписи от отговора и приложенията към него,
според броя на ищците. Уведомява ответника, че
ако не подаде писмен отговор в указания срок,
не вземе становище, не направи възражения, не
посочи и не представи писмени доказателства или
не упражни правата по чл. 211, ал. 1 ГПК – да
предяви насрещен иск, по чл. 212 ГПК – да предяви инцидентен установителен иск, и по чл. 219
ГПК – да привлече трето лице-помагач, както
и да предяви обратен иск срещу него, той губи
възможността да направи това по-късно, освен
ако пропускът се дължи на особени непредвидени
обстоятелства. Уведомява ответника, че в случай,
че не подаде писмен отговор в указания срок и
не се яви в първото заседание по делото, без да
е направил искане за разглеждането му в негово
отсъствие, ищецът може да поиска постановяване
на неприсъствено решение срещу него. Уведомява
ответника, че може да ползва правна помощ при
необходимост и право за това по реда на чл. 94
и сл. ГПК и ако отговаря на изискванията на
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чл. 21, т. 2 и 3 от Закона за правната помощ
(ЗПП) във връзка с чл. 22, ал. 1 и чл. 23, ал. 4
от същия закон.
2179
Софийският районен съд, ГО, 119 състав,
призовава Олга Анатолиевна Галиевская Антова-Оруш като наследник на Константин Антонов
Антонов-Оруш, родена на 2.10.1968 г., с настоящ
адрес София, ул. Пиърс Омахони 10, вх. А, ап. 17,
сега с неизвестен по делото адрес, да се яви в
Софийски районен съд, заповедно деловодство,
за получаване на съдебни книжа – заповед за парично задължение по чл. 410 ГПК, на 25.03.2013 г.
Длъжникът следва да посочи съдебен адрес, в
противен случай делото ще се гледа при условията
на чл. 48 ГПК.
2180

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
1. – Ръководството на Хумболтовия съюз в
България, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
и чл. 20 от устава на съюза свиква редовно отчетно-изборно събрание на съюза на 24.04.2013 г.
в 15 ч. в Големия салон на БАН, ул. 15 ноември
1, София, при следния дневен ред: 1. отчет на
ръководството на ХСБ; 2. отчет на контролно-ревизионната комисия; 3. избор на ново ръководство
на ХСБ. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ и чл. 21 от устава на съюза събранието
ще се проведе същия ден в 16 ч., на същото място
и при същия дневен ред независимо от явилите
се членове.
2196
30. – Управителният съвет на Асоциация на
българските авиокомпании АБА – София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
членовете на сдружението на 25.04.2013 г. в 14 ч.
в сградата на Института по въздушен транспорт,
Летище София, при следния дневен ред: 1. отчет
на управителния съвет за дейността на сдружението за 2012 г.; 2. освобождаване членовете на
управителния съвет от отговорност; 3. обсъждане и приемане на промени в устава на АБА; 4.
избор на управителен съвет на АБА; 5. избор на
дипломиран експерт-счетоводител за заверяване
на годишния счетоводен отчет на АБА за 2013 г.;
6. приемане на бюджет на асоциацията за 2013 г.;
7. разни. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе
същия ден в 15 ч., на същото място и при същия
дневен ред и ще се счита за редовно независимо
от броя на присъстващите.
2197
1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел с общественополезна дейност
„Спортен клуб по лека атлетика „Титан“, София,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на сдружението на 26.04.2013 г. в 17 ч. в седалището и адреса на управление на сдружението в
София, район „Младост“ 1А, бл. 509, вх. 1, ет. 7,
ап. 24, при дневен ред: обсъждане и вземане на
решение за промяна в наименованието на сдружението, като занапред сдружението да бъде с
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име „Спортен клуб по лека атлетика Атлетик“.
При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе един час по-късно, на
същото място и при същия дневен ред.
2195
1. – Управителният съвет на „Българско
обединение по таекуон-до – Похион“, София, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на 29.04.2013 г. в 10 ч. в седалището на сдружението в София, кв. Орландовци, ул. Христо
Батанджиев, бл. 5, вх. А, ет. 1, ап. 2, при следния
дневен ред: 1. разглеждане кандидатурата на нов
член на БОТ – Похион; 2. разглеждане молба за
оттегляне на член на управителния съвет; 3. избиране на нов член на управителния съвет; 4. да
се изготвят необходимите документи с промените
и да се внесат в СГС; 5. други.
2198
1. – Председателят на фондация „Национален съвет за журналистическа етика“, София,
на основание чл. 12, ал. 1, т. 1 от учредителния
акт – устав на фондацията, и чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на учредителите на фондацията
(съвет на учредителите) на 10.05.2013 г. в 12 ч. в
седалището на фондацията в София по адреса на
управление – район „Оборище“, ул. Триадица 6,
ет. 2, при следния дневен ред: 1. приемане на нов
учредителен акт – устав на фондацията; 2. избор
на управителни органи; 3. избор на консултативни
и помощни органи; 4. разни.
2166
14. – Управителни ят съвет на К ВТ „Ботев“ – Враца, на основание ч л. 26 ЗЮЛНЦ
във връзка с чл. 15 от устава на дружеството
свиква редовно общо събрание на членовете на
29.04.2013 г. в 17 ч. на адрес Враца, спортен комплекс „Христо Ботев“, административна сграда
при открит плувен басейн, при следния дневен
ред: 1. одобряване на годишния финансов отчет
на дружеството за 2008 г. и други неодобрени
финансови отчети за минали години; 2. избор
на състав на управителния съвет; 3. избор на
председател и секретар на управителния съвет;
4. приемане отчет за дейността на клуба; 5.
приемане на нов устав на дружеството; 6. разни.
2167
5 . – Уп р а в и т е л н и я т с ъ в е т н а „Те н и с
клуб – Нова Загора“, Нова Загора, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно общо събрание
на членовете на клуба на 30.04.2013 г. в 18,30 ч.
в Нова Загора, ул. Петко Енев 37, при следния
днвен ред и със следните проекти за решения: 1.
отчет за дейността на клуба през 2012 г.; проект
за решение: ОС приема отчета за дейността на
клуба през 2012 г.; 2. одобряване на годишния
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финансов отчет на клуба за 2012 г.; проект за
решение: ОС одобрява годишния финансов отчет на клуба за 2012 г.; 3. промени в устава на
клуба; проект за решение: ОС приема/не приема
промени в устава на клуба; 4. промени в броя и
състава на управителния съвет на клуба; проект
за решение: ОС приема/не приема промени в
броя и състава на управителния съвет на клуба;
5. разни. Материалите, свързани с дневния ред
на събранието, са на разположение на членовете на адрес: Нова Загора, ул. Петко Енев 37,
вх. А, ап. 2, считано от датата на обнародване в
„Държавен вестник“ на поканата за свикване на
общо събрание. Пълномощниците на членовете
се легитимират с писмено изрично пълномощно,
съдържащо пълни данни на упълномощителя
и упълномощения. Поканват се всички членове на клуба да вземат участие лично или чрез
упълномощени от тях лица. Регистрацията на
членовете и техните пълномощници започва в
18 ч. на 30.04.2013 г. на мястото на провеждане
на общото събрание. При липса на кворум на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 19,30 ч., на същото място
и при същия дневен ред независимо от броя на
явилите се членове и пълномощници.
2182
1. – Управителният съвет на Училищното настоятелство „Свети Йоан Екзарх“ при СОУ „Д. Матевски“, Пловдив, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква отчетно-изборно събрание на 22.04.2013 г. в
18,30 ч. в сградата на СОУ „Д. Матевски“ – Пловдив, ж. к. Тракия, при следния дневен ред: 1. отчет
за дейността на сдружението; 2. годишен финансов
отчет за 2012 г.; 3. избор на нов УС; 4. разни. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 19,30 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
2181
2. – Управителният съвет на Сдружение на
ОМСК „Шабла“, Шабла, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружението
на 29.04.2013 г. в 18 ч. в зала на читалището
на ул. Равно поле 36, при следния дневен ред:
1. отчет за дейността на сдружението; 2. отчет
на контролния съвет; 3. приемане на годишна
програма на ОМСК „Шабла“ – Шабла, за 2013 г.;
4. приемане на примерен бюджет за 2013 г.; 5.
приемане на нови членове в сдружението; 6.
други. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ общото събрание ще се отложи с един
час по-късно, на същото място и при същия
дневен ред и се счита за редовно независимо от
явилите се членове.
2235
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