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Зинаида Златанова

ЗАКОН

за допълнение на Закона за счетоводството
(обн., ДВ, бр. 98 от 2001 г.; изм., бр. 91 от
2002 г., бр. 96 от 2004 г., бр. 102 и 105 от
2005 г., бр. 33, 63, 105 и 108 от 2006 г., бр. 57
от 2007 г., бр. 50, 69 и 106 от 2008 г., бр. 95
от 2009 г., бр. 94 от 2010 г., бр. 19, 34 и 99 от
2011 г., бр. 94 от 2012 г., бр. 15 и 91 от 2013 г.)
§ 1. В чл. 7 се създава ал. 10:
„(10) При съставяне на първичните счетоводни документи по ал. 2 чрез автоматични
устройства или системи подписът на съставителя може да се замени с цифров или с друг
идентификатор, еднозначно разпознаващ и
определящ съставителя на първичния счетоводен документ.“
§ 2. В § 1 от допълнителните разпоредби
се създава т. 18:
„18. „Цифров или друг идентификатор“ е
цифров или друг уникален постоянно повтарящ се код, който съответства еднозначно на
лицето, което има права за извършване на
определени действия.“
Заключителна разпоредба
§ 3. Законът влиза в сила от 1 януари 2014 г.
Законът е приет от 42-то Народно съб
рание на 5 ноември 2013 г. и е подпечатан с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Михаил Миков
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УКАЗ № 220
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“
Законът за изменение и допълнение на Закона

за данъците върху доходите на физическите
лица, приет от ХLIІ Народно събрание на
5 ноември 2013 г.
Издаден в София на 14 ноември 2013 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Зинаида Златанова

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за да
нъците върху доходите на физическите лица
(обн., ДВ, бр. 95 от 2006 г.; изм., бр. 52, 64 и
113 от 2007 г., бр. 28, 43 и 106 от 2008 г., бр. 25,
32, 35, 41, 82, 95 и 99 от 2009 г., бр. 16, 49, 94 и
100 от 2010 г., бр. 19, 31, 35, 51 и 99 от 2011 г.,
бр. 40, 81 и 94 от 2012 г. и бр. 23 и 66 от 2013 г.)
§ 1. В чл. 13, ал. 5 думите „тютюнопроизводители и“ се заличават.
§ 2. В чл. 22а се създава ал. 5:
„(5) Данъчното облекчение за млади семейства се ползва и от чуждестранни физически лица, установени за данъчни цели в
държава – членка на Европейския съюз, или
в друга държава – страна по Споразумението
за Европейското икономическо пространство.“
§ 3. В чл. 23 се правят следните допълнения:
1. В т. 5 се създава изречение второ: „Когато банката кредитозаемател е установена за
данъчни цели в държава – членка на Европейския съюз, или в друга държава – страна по
Споразумението за Европейското икономическо пространство, документът е придружен
от легализиран превод на български език,
извършен от заклет преводач.“
2. Създава се т. 7:
„7. официални легализирани документи,
удостоверяващи наличието на условията по
чл. 22а, ал. 1, издадени от компетентните органи на съответната чужда държава, и техният
превод на български език, извършен от заклет
преводач – в случаите по чл. 22а, ал. 5.“
§ 4. В чл. 29, ал. 1, т. 1 думите „тютюно
производители и“ се заличават.
§ 5. Член 29а се изменя така:
„Облагане на доходи от стопанска дейност на
физически лица, регистрирани като земеделски
производители
Чл. 29а. (1) Физическите лица, регистрирани като земеделски производители, могат да
изберат доходът от стопанската им дейност да
се облага с данък върху годишната данъчна
основа по чл. 28.
(2) Облагаемият доход на лицата по ал. 1
се формира по реда на чл. 26, като в него:
1. не се включва финансовият резултат за
доходи, които съгласно чл. 11 са придобити
през данъчни години, предхождащи данъчната година, от която започва облагането на
доходите с данък по чл. 14, ал. 2, и за които
приходът възниква и следва да се начисли в
периода на облагане със същия данък;
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2. се включва финансовият резултат за
доходи, които съгласно чл. 11 са придобити
през периода на облагане с данък по чл. 14,
ал. 2 и които не участват при формиране на
счетоводния финансов резултат за годината
на придобиване или за следващи години.
(3) Редът на облагане с данък върху годишната данъчна основа по чл. 28, избран от
лицата по ал. 1, се прилага за срок, не пократък от 5 последователни данъчни години.
(4) Правото на избор за лицата по ал. 1 се
упражнява чрез подаване на декларация по
образец до 31 декември на предходната година.
(5) Лицата по ал. 1 прилагат Закона за счетоводството, като за тази цел се приравняват
на еднолични търговци.“
§ 6. В чл. 46 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „и чл. 38, ал. 5, 8, 10, 11,
12 и 13“ се заменят с „и чл. 38, ал. 5, 8, 10,
11 и 12“.
2. Създава се нова ал. 4:
„(4) Ставката на данъка за доходите по
чл. 38, ал. 13 е:
1. осем на сто – за доходите, придобити
през 2014 г.;
2. шест на сто – за доходите, придобити
през 2015 г.;
3. четири на сто – за доходите, придобити
през 2016 г.;
4. нула на сто – за доходите, придобити
през 2017 г. и следващите години.“
3. Досегашната ал. 4 става ал. 5.
§ 7. В чл. 48, ал. 7 накрая се поставя запетая и се добавя „както и от физическо лице,
извършващо стопанска дейност по чл. 29а.“
§ 8. В чл. 55 се създава ал. 4:
„(4) Декларацията по ал. 1 не се подава
от предприятия, за които се прилага схема
за централизирано разплащане по Закона за
публичните финанси на дължимите данъци
по този закон.“
§ 9. В § 1, т. 56 от допълнителните разпоредби думите „тютюнопроизводители и“ се
заличават.
§ 10. Параграф 28 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и
допълнение на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (обн., ДВ, бр. 95 от
2009 г.; изм., бр. 99 от 2009 г.) се изменя така:
„§ 28. Данъчното облекчение по чл. 48,
ал. 6 може да се ползва до 31 декември 2013 г.,
включително за данъка върху годишната данъчна основа по чл. 28 за 2013 г.“
Преходни и заключителни разпоредби
§ 11. Декларацията по чл. 29а, ал. 4, с която
се упражнява правото на избор от регистрираните по Закона за данък върху добавената
стойност лица по чл. 29а, ал. 1, за 2014 г. се
подава в срок до 31 януари 2014 г.
§ 12. Доходите от дейността на физическите
лица, регистрирани като тютюнопроизводители и земеделски производители, включително извършващите дейност като еднолични
търговци, за производство на непреработена
растителна и животинска продукция, с изклю-

ВЕСТНИК

С Т Р. 3

чение на доходите от производство на декоративна растителност, изплатени през 2013 г.
под формата на държавни помощи, субсидии
и друго подпомагане от Европейския фонд за
гарантиране на земеделието, от Европейския
фонд за развитие на селските райони и от
държавния бюджет, не се включват в облагаемия доход по чл. 26 и 29 и не подлежат на
облагане с данък, когато са за 2009 г. или за
предходни години. Тези доходи се декларират
в годишната данъчна декларация по чл. 50 от
Закона за данъците върху доходите на физическите лица за 2013 г.
§ 13. За 2014 г. данъчното облекчение по
чл. 48, ал. 6 се прилага след постановяване
на положително решение от Европейската
комисия за съвместимост с правилата в областта на държавните помощи. При условие
че Европейската комисия постанови положително решение до 31 март 2015 г., данъчното
облекчение може да се приложи за 2014 г.
Преотстъпване на авансови вноски за данък
върху годишната данъчна основа по чл. 28
на земеделските производители не се допуска до датата на положителното решение на
Европейската комисия.
§ 14. Законът влиза в сила от 1 януари 2014 г.
Законът е приет от 42-то Народно съб
рание на 5 ноември 2013 г. и е подпечатан с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Михаил Миков
8374

УКАЗ № 221
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение и допълнение на Закона за
корпоративното подоходно облагане, приет от
ХLIІ Народно събрание на 5 ноември 2013 г.
Издаден в София на 15 ноември 2013 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Зинаида Златанова

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за кор
поративното подоходно облагане (обн., ДВ,
бр. 105 от 2006 г.; изм., бр. 52, 108 и 110 от
2007 г., бр. 69 и 106 от 2008 г., бр. 32, 35 и 95
от 2009 г., бр. 94 от 2010 г., бр. 19, 31, 35, 51, 77
и 99 от 2011 г., бр. 40 и 94 от 2012 г. и бр. 15,
16, 23, 68 и 91 от 2013 г.)
§ 1. В чл. 37 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея:
а) текстът преди т. 1 се изменя така: „Непризнатите за данъчни цели приходи и разходи от последващи оценки и от отписване на
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вземания по реда на чл. 34 се признават за
данъчни цели най-рано в годината, в която
настъпи едно от следните обстоятелства:“;
б) точка 1 се изменя така:
„1. изтичане на три години за вземанията
с тригодишен давностен срок или на 5 години
за вземанията с петгодишен давностен срок
от момента, в който вземането е станало
изискуемо;“
в) в т. 5 думите „давностния срок“ се заменят със „съответния срок по т. 1“.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Когато преди настъпване на обстоятелство по ал. 1 вземането бъде изпълнено,
вк лючително, но не само, чрез плащане,
събиране или прихващане, непризнатите за
данъчни цели приходи и разходи от последващи оценки по реда на чл. 34 се признават за
данъчни цели в годината на изпълнението.“
§ 2. В чл. 42, ал. 2 се правят следните
изменения и допълнения:
1. Точка 1 се изменя така:
„1. основно трудово възнаграждение;“.
2. Създава се нова т. 2:
„2. допълнително трудово възнаграждение,
определено като задължително с нормативен
акт;“.
3. Създава се т. 3:
„3. обезщетения, определени като задължителни с нормативен акт;“.
4. Досегашната т. 2 става т. 4.
§ 3. В чл. 46, ал. 1 се правят следните
изменения:
1. Точка 1 се изменя така:
„1. изтичане на три години за задълженията
с тригодишен давностен срок или на 5 години
за задълженията с петгодишен давностен срок
от момента, в който задължението е станало
изискуемо;“.
2. В т. 5 думите „давностния срок“ се заменят със „съответния срок по т. 1“.
§ 4. В чл. 184 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В т. 1 числото „35“ се заменя с „25“.
2. Създава се нова т. 2:
„2. през целия данъчен период данъчно
задълженото лице поддържа не по-малко от
10 работни места, като най-малко 50 на сто
от тях са заети пряко в извършваната производствена дейност;“.
3. Създава се т. 3:
„3. през целия данъчен период не по-малко
от 30 на сто от персонала са лица с постоянен
адрес в общини по т. 1;“.
4. Досегашната т. 2 става т. 4.
§ 5. В чл. 189, ал. 1, т. 3 числото „35“ се
заменя с „25“.
§ 6. В чл. 195 се създава ал. 6:
„(6) С данък при източника не се облагат:
1. доходите от лихви по облигации или
други дългови ценни книжа, издадени от
местно юридическо лице и допуснати до търговия на регулиран пазар в страната или в
държава – членка на Европейския съюз, или
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на друга държава – страна по Споразумението
за Европейското икономическо пространство;
2. доходите от лихви по заем, предоставен
от чуждестранно лице – емитент на облигации
или други дългови ценни книжа, когато са
изпълнени едновременно следните условия:
а) емитентът е местно лице за данъчни
цели на държава – членка на Европейския
съюз, или на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо
пространство;
б) емитентът е издал облигациите или другите дългови ценни книжа с цел предоставяне
на постъпленията от тях назаем на местно
юридическо лице;
в) облигациите или другите дългови ценни
книжа са допуснати до търговия на регулиран пазар в страната или в държава – членка
на Европейския съюз, или на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.“
§ 7. В чл. 200а се правят следните изменения и допълнения:
1. Създават се нови ал. 2 и 3:
„(2) Доходите от лихви, авторски и лицензионни възнаграждения може да се облагат
със ставката по ал. 1 и преди да е изтекъл
срокът по ал. 6, т. 2, при условие че към
момента на начисляване на дохода притежаването на изискуемия минимум от капитала
не е прекъснато.
(3) В случаите по ал. 2, когато притежаването на изискуемия минимум от капитала
е прекъснато преди изтичането на минималния двегодишен срок, за обложените по ал. 2
доходи от лихви, авторски и лицензионни
възнаграждения се прилага данъчната ставка
в размер 10 на сто. Дължимият данък при източника се коригира така, все едно данъчната
ставка на данъка върху доходите от лихви,
авторски и лицензионни възнаграждения е
била 10 на сто. За разликата между внесения
и дължимия данък при източника се дължи
лихва за просрочие за периода от датата, на
която е следвало да бъде внесен данъкът при
източника, до датата на внасянето му.“
2. Досегашната ал. 2 става ал. 4.
3. Досегашната ал. 3 става ал. 5 и в нея в
текста преди т. 1 думите „Алинеи 1 и 2“ се
заменят с „Алинеи 1 – 4“.
4. Досегашната ал. 4 става ал. 6 и в нея в
т. 2, букви „а“, „б“ и „в“ думите „е притежавало“ се заменят с „притежава“.
§ 8. В чл. 267 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея
думите „начисления разход, представляващ
скрито разпределение на печалба“ се заменят
със „сумата, представляваща скрито разпределение на печалба“.
2. Създава се ал. 2:
„(2) В случаите, когато данъчно задължено
лице, извършило скрито разпределение на
печалба, посочи това обстоятелство в данъчната си декларация, санкцията по ал. 1
не се налага.“
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§ 9. В § 1 от допълнителните разпоредби
се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 26 буква „д“ се отменя.
2. Създава се т. 70:
„70. „Регулиран пазар“ е този по смисъла
на чл. 73 от Закона за пазарите на финансови
инструменти.“
§ 10. В приложение № 5 навсякъде думите
„ал. 4“ се заменят с „ал. 6“.
§ 11. В приложение № 6 навсякъде думите
„ал. 4“ се заменят с „ал. 6“.
§ 12. Параграф 43 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение
и допълнение на Закона за корпоративното
подоходно облагане (ДВ, бр. 95 от 2009 г.) се
изменя така:
„§ 43. Данъчното облекчение по реда на
чл. 189б може да се ползва до 31 декември
2013 г. включително за корпоративния данък
за 2013 г.“
§ 13. Параграф 4 от заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на
Закона за корпоративното подоходно облагане
(ДВ, бр. 68 от 2013 г.) се отменя.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 14. След 31 декември 2013 г. данъчните
облекчения по реда на глава двадесет и втора,
раздел IV, с изключение на чл. 189б, могат да
се ползват до 31 декември 2020 г. Данъчното
облекчение по чл. 184, представляващо държавна помощ за регионално развитие, може да
се ползва, когато изпълнението на съответната
първоначална инвестиция е започнало след
31 декември 2013 г., но преди 1 януари 2020 г.
§ 15. Данъчното облекчение по чл. 184, за
което министърът на финансите е уведомил
Европейската комисия по реда на чл. 8 от Закона за държавните помощи, представляващо
държавна помощ за регионално развитие, влиза
в сила след постановяване на положително
решение от Европейската комисия относно
съответствието му с Насоките за националната
регионална помощ за 2014 – 2020 г. на Европейската комисия. При условие че Европейската
комисия постанови положително решение до
31 март 2015 г., данъчното облекчение може
да се приложи и за 2014 г. Преотстъпване на
авансови вноски за корпоративен данък не се
допуска до датата на положителното решение
на Европейската комисия. След постановяване
на положително решение от Европейската
комисия министърът на финансите не следва
да изготвя индивидуални уведомления за данъчно задължените лица, прилагащи чл. 184,
с изключение на тези, извършващи големи
инвестиционни проекти по чл. 189.
§ 16. Запазването на правото на преотстъпване на данък съгласно чл. 185, ал. 1
и 2 за данъчното облекчение по реда на
чл. 184, представляващо държавна помощ за
регионално развитие в съответствие с Насоките за националната регионална помощ за
2014 – 2020 г. на Европейската комисия, се
прилага до 31 декември 2020 г.

ВЕСТНИК
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§ 17. За 2014 г. данъчното облекчение по
чл. 189б се прилага след постановяване на положително решение от Европейската комисия
за съвместимост с правилата в областта на
държавните помощи. При условие че Европейската комисия постанови положително решение до 31 март 2015 г., данъчното облекчение
може да се приложи за 2014 г. Преотстъпване
на авансови вноски за корпоративен данък
на земеделските производители не се допуска до датата на положителното решение на
Европейската комисия.
§ 18. Законът влиза в сила от 1 януари
2014 г. с изключение на § 12, който влиза в
сила от деня на обнародването на закона в
„Държавен вестник“.
Законът е приет от 42-то Народно съб
рание на 5 ноември 2013 г. и е подпечатан с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Михаил Миков
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МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 256
ОТ 13 НОЕМВРИ 2013 Г.

за приемане на Наредба за излязлото от упо
треба електрическо и електронно оборудване
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Член единствен. Приема Наредба за излязлото от употреба електрическо и електронно
оборудване.
Заключителни разпоредби
§ 1. Отменя се 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.).
§ 2. В Наредбата за определяне на реда и
размера за заплащане на продуктова такса за
продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци, приета
с Постановление № 120 на Министерския
съвет от 2008 г. (обн., ДВ, бр. 53 от 2008 г.;
изм. и доп., бр. 5 и 45 от 2009 г., бр. 69 и 85 от
2010 г., бр. 29 от 2011 г., бр. 47 и 75 от 2012 г.;
Решение № 9028 на Върховния административен съд от 2012 г. – бр. 87 от 2012 г.; изм.,
бр. 76 от 2013 г.), приложение № 6 към чл. 1,
ал. 5, т. 6 се изменя така:
„Приложение № 6
към чл. 1, ал. 5, т. 6
Размер на продуктовата такса за електрическо и електронно оборудване
Размерът на продуктовата такса за електрическо и електронно оборудване (ЕЕО) се определя
по формулата:
Р = Т x E,
където:
Р е размерът на продуктовата такса за ЕЕО;
Т – количеството ЕЕО в килограми;
Е – единичният размер на таксата в лв./кг
Номер по
приложение № 2
от Наредбата
за излязлото от
употреба
електрическо и
електронно оборудване

Наименование на
позицията

1

2

1.

Големи домакински уреди

1.1.

Големи уреди за охлаждане

Единичен
размер
на продуктовата такса
(Е) за
ЕЕО
за 2014,
2015,
2016 и
2017 г.
(лв./кг)

1

2

3

1.2.

Хладилници

1,55

1.3.

Замразители

1,55

1.4

Други големи уреди, използвани за охлаждане,
консервиране и съхраняване на храна

1,55

1.5.

Перални машини

0,90

1.6.

Сушилни за дрехи

0,90

1.7.

Съдомиялни машини

0,90

1.8.

Готварски печки

0,90

1.9.

Електрически фурни

0,90

1.10.

Електрически котлони

0,90

1.11.

Микровълнови печки

0,90

Други големи уреди, използва н и за г о т вене и
обработка на храна

0,90

1.13.

Електрически отоплителни уреди

0,90

1.14.

Електрически радиатори

0,90

1.15.

Дру ги големи у реди за
отопление на стаи, легла,
мебели за сядане

0,90

1.16.

Елек т ри ческ и вен т и латори

0,90

1.17.

Климатични инсталации

1,55

1.18.

Друго вентилационно и
климатично оборудване

0,90

2.

Малки домакински уреди

2.1.

Прахосмукачки

3,35

2.2.

Уреди за почистване на
килими

3,35

2.3.

Други уреди за почистване

3,35

2.4.

Уреди, използвани за шиене, плетене, тъкане и друга
обработка на текстилни
материали

3,35

2.5.

Ютии и други уреди за
гладене, пресоване и друга
поддръжка на облеклото

3,35

2.6.

Тостери

3,35

2.7.

Фритюрници

3,35

2.8.

Мелнички, кафемашини
и уреди за отваряне или
затваряне на кутии или
опаковки

3,35

2.9.

Електрически ножове

3,35

2.10.

Уреди за подстригване,
изсушаване на коса, измиване на зъби, бръснене,
масаж и други уреди за
грижа за тялото

3,35

1.12.

3

1,55
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Ръчни и стенни часовници и уреди за измерване,
отчитане и регистриране
на време

3,35

2.12.

Везни

3,35

2.13.

Други малки уреди, използва н и за г о т вене и
обработка на храна

3,35

2.11.

3.

3.1.

3.1.1.

Информационно-технологично и телекомуникационно оборудване
Обору д ва не за цен т рализирана обработка на
информация:
Големи машини за обработване на информация
(сървъри от висок клас)

ВЕСТНИК
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3.10.

Телефонни секретари

1,95

3.11.

Други продукти или уреди
за предаване на звук, образ
и ли д ру га информац и я
чрез телекомуникационни
технологии

1,95

4.

Потребителски у реди и
фотоволтаични панели

4.1.

Радиоприемници

1,95

4.2.

Телевизори

2,80

4.3.

Видеокамери

1,95

4.4.

Видеозаписващи устройства

1,95

4.5.

Hi-fi записващи устройства

1,95

4.6.

Аудиоусилватели

1,95

4.7.

Музикални инструменти

1,95

1,95

1,95

3.1.2.

Малки машини за обработване на информация
(сървъри от среден и нисък клас)

1,95

3.1.3.

Машини за отпечатване
на информация

1,95

4.8.

3.2.

Оборудване за персонална
обработка на данни:

3.2.1.

Пер с она л н и ком п ю т ри
(процесор, мишка, екран
и клавиатура)

Други продукти или оборудване за записване или
възпроизвеждане на звук
или образ, включително
сигнали или други технологии за разпространение
на звук и образ, различни
от телекомуникационните
технологии

1,95

4.9.

Фотоволтаични панели
Осветителни тела

3.2.2.

Лаптоп компютри (процесор, мишка, екран и
клавиатура)

5.
1,95

5.1.

3,35

3.2.3.

Ноутбук компютри

1,95

Осветителни тела за флуоресцентни лампи с изключение на осветителните
тела в домакинствата

3.2.4.

Ноутпад компютри

1,95

3.2.5.

Принтери

1,95

3.2.6.

Копирно оборудване

1,95

5.2.

3,35

3.2.7.

Електрически и електронни пишещи машини

1,95

3.2.8.

Д жобни и офис ка лк улатори

Друго оборудване за осветление или оборудване
за разпръскване или контролиране на светлина с
изключение на електрически лампи с нажежаема
жичка

1,95

5а.

Газоразрядни лампи

5а.1.

Пра ви фл уоресцен т н и
лампи

4,25

3.2.9.

Други продукти и уреди
за събиране, съхраняване,
обработка, представяне
или предаване на информация по електронен път

1,95

5а.2.

М а л к и ф л уо р е с ц ен т н и
лампи

4,25

3.3.

Потребителски терминали и системи

1,95

5а.3.

4,25

3.4.

Факс апарати

1,95

3.5.

Телекс апарати

1,95

Га з ора з ря д н и л а м п и с
висок интензитет, включително натриеви лампи
с високо налягане и металхалогенни лампи

3.6.

Телефони

1,95

5а.4.

Натриеви лампи с ниско
налягане

4,25

3.7.

Телефонни апарати с монети и/или карти

1,95

3.8.

Безжични телефони

1,95

3.9.

Клетъчни телефони

1,95

6.

Електрически и електронни инструменти (с изключение на големи единици
стационарно промишлено
оборудване)
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6.1.

Бормашини

3,35

6.2.

Триони

3,35

6.3.

Шевни машини

3,35

6.4.

Оборудване за струговане,
смилане, фрезоване, шлифоване, рендосване, рязане, нарязване, пробиване,
перфориране, щанцоване,
фалцоване, огъване или
подобни процеси на обработка на дърво, метал
и други материали

3,35

Инструменти за занитване, заковаване или завинтване или отстраняване на
нитове, пирони, винтове
или за подобна употреба

3,35

Инструменти за заваряване, запояване или за
подобна употреба

3,35

Оборудване за пулверизиране, пръскане, диспергиране или друга обработка
на течности или газообразни вещества чрез други
средства

3,35

6.8.

Инструменти за косене
или дру ги г радинарск и
дейности

3,35

7.

Играчки, уреди за спорт
и отдих

7.1.

Елект рическ и влакчета
или комплекти
състезателни коли

3,35

7.2.

Портативни конзоли за
видеоигри

3,35

7.3.

Видеоигри

3,35

7.4.

Компютърни устройства
за колоездене, гмуркане,
бягане, гребане и други

6.5.

6.6.

6.7.

ВЕСТНИК
1

2

3

8.2.

А парат и за изк ус т вено
дишане

3,35

8.3.

Оборудване за ядрената
медицина

3,35

8.4.

Лабораторно оборудване
за инвитро диагностика

3,35

8.5.

Оборудване за анализ

3,35

8.6.

Замразители

1,55

8.7.

Уреди за тестване на възпроизводителната способност

3,35

8.8.

Други уреди за диагност ика, профи лак т ика,
п рослед яване, лечение,
облекчаване на заболяване, нараняване или увреждане (инвалидност)

3,35

9.

Инструменти за мониторинг и контрол

9.1.

Детектори за дим

3,35

9.2.

Терморегулатори

3,35

9.3.

Термостати

3,35

9.4.

Уреди за измерване, претегляне или регулиране,
използвани в бита или
к ат о лаборат орно обо рудване

3,35

9.5.

Други инструменти за мониторинг и контрол, които
се използват в промишлените инсталации
(например в контролните
панели)

3,35

10.

Автомати

10.1.

Автомати за горещи напитки

0,90

10.2.

Автомати за горещи или
студени бутилки или метални кутии

1,55

10.3.

Автомати за твърди продукти

0,90

10.4.

Банкомати

0,90

10.5.

Всички уреди, които автоматично доставят всякакви видове продукти

0,90

3,35

7.5.

Спор т ни у реди с електрически или електронни
компоненти

3,35

7.6.

Монетни игрални автомати

3,35

8.

Медицински изделия (с
изк л ючен ие на вси ч к и
имплантирани и замърсени продукти)

8.1.

Оборудване за:

8.1.1.

радиотерапия/лъчетерапия

3,35

8.1.2.

Кардиология

3,35

8.1.3.

Диализа

3,35
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§ 3. Постановлението влиза в сила от
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НАРЕДБА

за излязлото от употреба електрическо и
електронно оборудване
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. (1) С наредбата се определят изискванията за разделното събиране, транспортирането, съхраняването, предварителното
третиране, повторната употреба, рециклирането, оползотворяването и/или обезвреждането на излязло от употреба електрическо и
електронно оборудване (ИУЕЕО).
(2) Изискванията на ал. 1 се определят с цел:
1. предотвратяване и намаляване на вредното въздействие върху околната среда и
здравето на човека от образуването и управлението на ИУЕЕО;
2. увеличаване количеството на повторно
употребено, рециклирано и оползотворено
чрез други операции ИУЕЕО за ограничаване на обезвреждането му и намаляване на
отрицателните въздействия от използването
на ресурсите и повишаването на ефикасността
от такова използване;
3. предприемане на мерк и от лицата,
участващи в проектирането, производството,
разпространението и потреблението на електрическо и електронно оборудване (ЕЕО),
както и от лицата, които извършват дейности с ИУЕЕО, за ограничаване вредното
въздействие на ЕЕО през целия му жизнен
цикъл и на образуваните от него отпадъци
върху човешкото здраве и околната среда.
Чл. 2. С наредбата се регламентират:
1. въвеждането на изисквания за проектиране и маркиране на ЕЕО;
2. извършването на дейностите по разделно
събиране, транспортиране, съхраняване, предварително третиране, подготовка за повторна
употреба, оползотворяване и/или обезвреждане на ИУЕЕО без риск за човешкото здраве
и околната среда;
3. информирането на крайните потребители за ролята им в разделното събиране на
ИУЕЕО и за наличните системи за разделно
събиране;
4. случаите и условията за носене на отговорност от първоначалния причинител на
ИУЕЕО по цялата верига от неговото събиране
до третирането му, както и за споделяне и
прехвърляне на отговорността между лицата,
участващи във веригата за събиране и третиране на ИУЕЕО;
5. мерките, които определят носенето на
разширена отговорност от производителите,
в т.ч. лицата, които пускат на пазара ЕЕО.
Чл. 3. (1) Наредбата се прилага за:
1. електрическо и електронно оборудване,
попадащо в категориите по:
а) приложение № 1;
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б) приложение № 3;
2. излязло от употреба ЕЕО, образувано в
резултат на употребата на ЕЕО по т. 1;
3. отпадъците, образувани при предварително третиране на ИУЕЕО.
(2) Примерен (неизчерпателен) списък на
видовете уреди, които попадат във всяка от
категориите:
1. по приложение № 1, е представен в
приложение № 2;
2. по приложение № 3, е представен в
приложение № 4.
Чл. 4. Наредбата не се прилага за следните
видове ЕЕО:
1. оборудване, което е специално проектирано и монтирано като част от оборудване,
което е изключено от или не попада в обхвата
на чл. 3, и което може да изпълнява своите функции само ако е част от посоченото
оборудване;
2. оборудване, което е необходимо за защита
на основните интереси на сигурността на Република България, в т.ч. оръжия, боеприпаси
и други военни материали, предназначени
изключително за военни цели;
3. излязло от употреба ЕЕО, което е образувано от ЕЕО по т. 1 и 2;
4. електрически лампи с нажежаема жичка;
5. оборудване, предназначено за изпращане
в космическото пространство;
6. големи единици стационарно промишлено оборудване;
7. големи неподвижно монтирани инсталации, с изключение на всяко оборудване, което
не е специално проектирано и монтирано като
част от такива инсталации;
8. с редс т ва за т ра нспор т на п ът н и ц и
или товари с изключение на електрически
двуколесни моторни превозни средства без
одобрение на типа;
9. извънпътна подвижна техника, която
се предоставя изключително за професионални цели;
10. оборудване, специално проектирано
единствено за целите на научноизследователската и развойната дейност, което се предоставя само между търговци;
11. медицински изделия и диагностични
медицински изделия инвитро, когато за тези
изделия се предполага, че могат да причинят
инфектиране преди излизането им от употреба,
както и активно имплантируеми медицински
изделия.
Г л а в а

в т о р а

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПУСК АНОТО НА ПАЗАРА ЕЛЕКТРИЧЕСКО И ЕЛЕКТРОННО
ОБОРУДВАНЕ
Чл. 5. (1) Производителите на ЕЕО и производителите на материали и компоненти за
ЕЕО предприемат мерки при проектирането
и производството им за улесняване на пред-
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варителното третиране и оползотворяването,
особено на повторната употреба и рециклирането на ИУЕЕО, както и на материалите
и на компонентите от него.
(2) Производителите на ЕЕО предприемат
мерки да не възпрепятстват повторната му
употреба чрез специфични проектни характеристики или производствени процеси, при
които се произвежда ЕЕО.
(3) Производителите на ЕЕО прилагат
изискванията за екодизайн, улесняващи повторната употреба и третирането на ИУЕЕО
съгласно Закона за техническите изисквания
към продуктите.
(4) Изискванията на ал. 2 и 3 не се прилагат, в случай че специфичните проектни
характеристики на ЕЕО или производствените процеси, чрез които е произведено, имат
изключителни предимства по отношение на
опазване на човешкото здраве, околната среда
и/или за повишаване безопасността на ЕЕО.
(5) Производителите на ЕЕО, в което са
вградени батерии и акумулатори, съдържащи
опасни вещества, осигуряват вграждането им
по начин, който позволява батериите и акумулаторите да бъдат отстранени от потребителя,
когато излязат от употреба.
(6) Изискването на ал. 5 не се отнася за
уредите, определени с Наредбата за батерии и
акумулатори и негодни за употреба батерии и
акумулатори, приета с Постановление № 351
на Министерския съвет от 2012 г. (обн., ДВ,
бр. 2 от 2013 г.; попр., бр. 6 от 2013 г.; изм. и
доп., бр. 51 от 2013 г.).
Чл. 6. (1) Лицата, които пускат на пазара
ЕЕО, го маркират с обозначението по приложение № 5 с цел минимализиране изхвърлянето
на ИУЕЕО в общия поток битови отпадъци,
улесняване на неговото разделно събиране
и установяване датата на производство или
пускане на пазара на ЕЕО.
(2) В случай че размерът и функциите на
ЕЕО не позволяват то да бъде маркирано,
това може да бъде направено чрез:
1. прикрепване към уреда на допълнителен
етикет или табела с обозначението по ал. 1, или
2. отпечатване на обозначението по ал. 1
едновременно върху опаковката, върху инструкцията за употреба и върху гаранционната карта.
(3) Маркировката по ал. 1 и ал. 2, т. 1 не
трябва да е набръчкана, нагъната или набраздена и трябва да бъде видима, четлива и
незаличима след:
1. изтриване в продължение на 15 секунди
с парче плат, потопено във вода;
2. повторно изтриване в продължение на
15 секунди с парче плат, потопено в петролеев етер.
(4) Когато ЕЕО се внася или въвежда на
територията на Република България от друга
държава – членка на Европейския съюз (ЕС),
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вече маркирано с обозначението по ал. 1, и
маркировката отговаря на изискванията на
ал. 3, вносителят му или лицето, което го
въвежда, се освобождава от задължението да
го маркира повторно.
Чл. 7. (1) Лицата, които пускат на пазара
ЕЕО, са длъжни да се идентифицират едно
значно чрез поставяне върху уреда на четлива,
видима и трайна маркировка, съдържаща:
1. наименованието на лицето и единния
му идентификационен код (ЕИК), или
2. друга подходяща маркировка, която
идентифицира еднозначно лицата, които пускат
на пазара ЕЕО;
3. информация, че съответното ЕЕО е
пуснато на пазара след 13 август 2005 г.
(2) В случай че размерът, функциите или
други характеристики на ЕЕО не позволяват
то да бъде маркирано, маркировката по ал. 1
се поставя чрез отпечатването є едновременно
върху инструкцията или указанията за употреба и върху гаранционната карта.
(3) Когато не може да се приложи ал. 2,
маркировката по ал. 1 се поставя върху опаковката или чрез прикрепване към уреда на
етикет, или табела с маркировката.
(4) Маркировката по ал. 1 трябва да отговаря на изискванията на чл. 6, ал. 3.
(5) Лицата по ал. 1, т. 2 предоставят на
изпълнителния директор на Изпълнителната
агенция по околна среда (ИАОС) информация за вида на избраната маркировка преди
пускането на пазара на съответното ЕЕО.
Чл. 8. (1) Лицата, които пускат на пазара
ЕЕО, предназначено за употреба в бита, задължително включват в инструкциите или
указанията за употреба на уреда информация
на български език за:
1. изискването за разделното събиране на
ИУЕЕО и за забраната за изхвърлянето му
в контейнери за смесени битови отпадъци;
2. създадените системи за обратно приемане
и разделно събиране на ИУЕЕО;
3. ролята на потребителите в разделното
събиране, повторната употреба, рециклирането и другите форми на оползотворяване
на ИУЕЕО;
4. възможното вредно въздействие върху
околната среда и човешкото здраве в резултат
на наличието на опасни вещества в ЕЕО;
5. значението на обозначението съгласно
приложение № 5.
(2) Лицата, които пускат на пазара ЕЕО,
осигуряват писмена информация на български език за вида на вградените батерии и
акумулатори и за начина на отстраняването
им от потребителя в съответната инструкция
за употреба на уреда.
(3) Лицата, които пускат на пазара ЕЕО,
предназначено за употреба извън бита, предоставят на потребителите писмена информация
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на български език за значението на маркировката по чл. 7 и за начина на изпълнение
на задълженията си по чл. 16, ал. 1.
Чл. 9. Дистрибуторите на ЕЕО и лицата,
извършващи продажба на крайните потребители, са длъжни да поставят на видно място
в търговските обекти табели, съдържащи
информация за:
1. възможностите и начина за обратно
приемане в търговския обект на ИУЕЕО,
образувано в бита;
2. другите налични места за предаване
на ИУЕЕО, в т. ч. местата за предаване на
ИУЕЕО в случаите по чл. 34, ал. 6, т. 1 и 2;
3. значението на обозначението съгласно
приложение № 5;
4. в случаите по чл. 34, ал. 6, т. 3 – информация, че притежателите на такъв вид
отпадъци следва да ги предадат на лица,
притежаващи разрешение по чл. 35, ал. 1 от
Закона за управление на отпадъците (ЗУО)
за тяхното по-нататъшно екологосъобразно
третиране.
Г л а в а

т р е т а

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЛИЦАТА, КОИТО ПУСКАТ НА ПАЗАРА ЕЛЕКТРИЧЕСКО И ЕЛЕКТРОННО ОБОРУДВАНЕ
Раздел I
Общи разпоредби
Чл. 10. (1) Лицата, които пускат на пазара ЕЕО, отговарят за разделното събиране,
транспортирането, съхраняването, предварителното третиране, подготовката за повторна
употреба, рециклирането, оползотворяването
и обезвреждането на ИУЕЕО, образувано от
пуснато от тях на пазара ЕЕО.
(2) Лицата по ал. 1 осигуряват разделно
събиране на ИУЕЕО в общо количество, което
се равнява на не по-малко от 65 на сто от
средното тегло на пуснатото на пазара ЕЕО
през предходните три години в Република
България.
(3) Целта по ал. 2 се достига поетапно
съгласно сроковете по § 7 от преходните и
заключителните разпоредби.
(4) Целта по ал. 2 съгласно сроковете по § 7
от преходните и заключителните разпоредби
се изпълнява ежегодно за периода от 1 януари
до 31 декември на съответната отчетна година.
(5) Количеството ИУЕЕО (в тонове), което всяко лице по ал. 1 е длъжно да събере,
е равно на частта от количеството, за което
са отговорни всички лица за съответната
година, съответстваща на пазарния му дял
за същата година.
(6) Пазарният дял по ал. 5 се изчислява
съгласно формулата по приложение № 6 за
всяка една категория по приложение № 1 или
по приложение № 3, поотделно.
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(7) За изпълнение на задължението си по
ал. 5 всяко лице по ал. 1 събира ИУЕЕО, което
е от съответната категория по приложение
№ 1 или по приложение № 3, в която попада
пусканото от него на пазара ЕЕО, което:
1. е маркирано съгласно чл. 7;
2. не е маркирано съгласно чл. 7.
(8) Лицата, които пускат на пазара топлообменно оборудване, съдържащо озоноразрушаващи вещества и флуорирани парникови
газове, флуоресцентни лампи, съдържащи
живак, фотоволтаични панели и малки уреди,
посочени в категории 5 и 6 на приложение № 3,
събират приоритетно ИУЕЕО от топлообменно
оборудване, съдържащо озоноразрушаващи
вещества и флуорирани парникови газове,
флуоресцентни лампи, съдържащи живак,
фотоволтаични панели и малки уреди, посочени в категории 5 и 6 от приложение № 3.
(9) Събирането на ИУЕЕО, образувано в
бита, се извършва най-малко без заплащане
от страна на крайния потребител и дистрибуторите.
Чл. 11. (1) Притежателите на ИУЕЕО,
образувано от източници извън бита, което
не е маркирано съгласно чл. 7, освен в случаите по ал. 2, осигуряват финансирането
и отговарят за неговото разделно събиране,
транспортиране, съхраняване, предварително
третиране, рециклиране, оползотворяване и
обезвреждане.
(2) Лицата, които пускат на пазара ЕЕО,
предназначено за употреба извън бита, при
доставка на краен потребител на ново равностойно оборудване или на ново оборудване,
изпълняващо същите функции, с цел замяна
на оборудване, пуснато на пазара на 13 август
2005 г. или преди тази дата, и което не е маркирано съгласно чл. 7, осигуряват финансирането
и отговарят за неговото разделно събиране,
транспортиране, съхраняване, предварително
третиране, рециклиране, оползотворяване и
обезвреждане.
(3) Лицата, които пускат на пазара ЕЕО, и
притежателите на ИУЕЕО, образувано извън
бита, което не е маркирано съгласно чл. 7,
могат да сключат споразумение, в което да
се предвидят други методи за финансиране
освен тези по ал. 1 и 2.
Чл. 12. Лицата, които пускат на пазара ЕЕО
с вградени батерии и акумулатори, отговарят
и за разделното събиране, транспортирането,
съхраняването, предварителното третиране,
рецик лирането, оползотворяването и/или
обезвреждането на негодните за употреба
батерии и акумулатори, образувани в резултат
на предварителното третиране на ИУЕЕО.
Чл. 13. (1) Изл язло от у пот реба ЕЕО,
събрано в съответствие с изискванията на
чл. 10, се предава за:
1. подготовка за повторна употреба като
цял уред или като компоненти, или
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2. предварително третиране, рециклиране
и/или оползотворяване.
(2) Излязло от употреба ЕЕО, отделено в
съоръжения за разкомплектуване на излезли
от употреба моторни превозни средства, се
предава за предварително третиране, оползотворяване и/или обезвреждане на лица,
притежаващи разрешение за извършване на
съответната дейност с ИУЕЕО по чл. 35,
ал. 1 ЗУО.
(3) Количеството ИУЕЕО по ал. 2, което
е рециклирано и/или оползотворено, се зачита за изпълнение на целите на Наредбата
за излезлите от употреба моторни превозни
средства, приета с Постановление № 11 на
Министерския съвет от 2013 г. (обн., ДВ, бр. 7
от 2013 г.; изм. и доп., бр. 95 от 2013 г.), като
разходите за транспортирането, предварителното третиране, рециклирането, оползотворяването и обезвреждането са за сметка
на лицата, които пускат на пазара моторни
превозни средства.
(4) Негодни за употреба батерии и акумулатори, образувани в резултат на предварително третиране на ИУЕЕО, се предават за
предварително третиране, рециклиране и/или
оползотворяване на лица, притежаващи разрешение по чл. 35, ал. 1 ЗУО за извършване
на дейности с негодни за употреба батерии
и акумулатори.
(5 ) К о л и ч е с т в о т о н е г о д н и з а у п о треба батерии и акумулатори по
ал. 4 се счита за изпълнение на целите на
Наредбата за батерии и акумулатори и негодни
за употреба батерии и акумулатори, като разходите за транспортирането, предварителното
третиране, рециклирането, оползотворяването
и/или обезвреждането са за сметка на лицата, които пускат на пазара ЕЕО с вградени
батерии и акумулатори.
Чл. 14. (1) Лицата, които пускат на пазара
ЕЕО, попадащо в категориите на приложение № 3, са отговорни за постигане на
следните цели:
1. за ИУЕЕО, попадащо в категории 1 или
4 от приложение № 3:
а) оползотворяване на не по-малко от 85
на сто;
б) подготовка за повторна употреба и рециклиране на не по-малко от 80 на сто;
2. за ИУЕЕО, попадащо в категория 2 от
приложение № 3:
а) оползотворяване на не по-малко от 80
на сто;
б) подготовка за повторна употреба и рециклиране на не по-малко от 70 на сто;
3. за ИУЕЕО, попадащо в категории 5 или
6 от приложение № 3:
а) оползотворяване на не по-малко от 75
на сто;
б) подготовка за повторна употреба и рециклиране на не по-малко от 55 на сто;
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4. за ИУЕЕО, попадащо в категория 3 от
приложение № 3, се рециклират не по-малко
от 80 на сто.
(2) Постигането на посочените в ал. 1 цели
се изчислява за всяка категория поотделно,
като теглото на ИУЕЕО, което постъпва в
съоръженията за оползотворяване или рециклиране/подготовка за повторна употреба
след правилно третиране в съответствие с
чл. 43 относно оползотворяването или рециклирането, се раздели на теглото на цялото
разделно събрано ИУЕЕО за всяка категория
поотделно, изразено в проценти.
(3) Дейностите по предварително третиране,
включително сортирането, обозначавани с код
R 12 съгласно приложение № 2 към ЗУО, и
съхраняването преди оползотворяване, обозначавано с код R 13 съгласно приложение
№ 2 към ЗУО, не се отчитат за постигането
на посочените в ал. 1 цели.
(4) Целите по ал. 1 се изпълняват ежегодно за периода от 1 януари до 31 декември на
съответната отчетна година.
(5) Количеството негодни за употреба батерии и акумулатори, образувани в резултат
на предварителното третиране на ИУЕЕО, не
се включват в общото количество ИУЕЕО,
с което се изпълняват целите по ал. 1 и по
чл. 10, ал. 2.
Чл. 15. (1) Изпращането на ИУЕЕО като
цял уред, както и на компоненти, материали
и вещества от ИУЕЕО от територията на
страната към територията на друга държава – членка на ЕС, и/или изнасянето им извън
ЕС с цел оползотворяване, повторна употреба
и/или рециклиране се считат за изпълнение
на целите по чл. 14 само ако:
1. превозът е извършен при спазване изискванията на Регламент (ЕО) № 1013/2006
на Европейския парламент и на Съвета от
14 юни 2006 г. относно превози на отпадъци (OB, L 190 от 12 юли 2006 г.), наричан
по-нататък „Регламент 1013/2006“, и на Регламент (ЕО) № 1418/2007 на Комисията от
29 ноември 2007 г. относно износа за оползотворяване на някои отпадъци, изброени
в Приложение III или IIIA към Регламент
(ЕО) № 1013/2006 на Европейския парламент и на Съвета, в някои държави, за които
Решението на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР)
относно контрола върху трансграничното
движение на отпадъци не се прилага (OB,
L 316 от 4 декември 2007 г.), наричан по-нататък „Регламент 1418/2007“;
2. е налице доказателство, че операциите
по оползотворяване, повторна употреба и/
или рециклиране са извършени при условия,
равностойни на изискванията на наредбата,
включително че съоръжението или инсталаци-
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ята, в които е извършено оползотворяването,
повторната употреба и/или рециклирането,
гарантира постигането на целите по чл. 14.
(2) Превозите на използвано ЕЕО, за което
има съмнения, че представлява ИУЕЕО, се
извършват в съответствие с минималните
изисквания в приложение № 7.
(3) Разходите за необходимите анализи и
проверки, включително разходите за съхранение на използвано ЕЕО, за което има съмнения, че представлява ИУЕЕО, са за сметка
на производителите, третите лица, действащи
от тяхно име, или други лица, които уреждат
превоза на използвано ЕЕО, за което има
съмнения, че представлява ИУЕЕО.
Чл. 16. (1) Лицата, които пускат на пазара
ЕЕО, изпълняват задълженията си по чл. 10
и 14 индивидуа лно или чрез колективни
системи, представлявани от организация по
оползотворяване.
(2) Алинея 1 не се прилага за лицата, които пускат на пазара ЕЕО, които заплащат
продуктова такса по реда на наредбата по
чл. 59, ал. 1 ЗУО.
Раздел II
Изпълнение на задълженията чрез колек
тивни системи
Чл. 17. (1) Лицата, които пускат на пазара
ЕЕО, могат да изпълняват задълженията си
за постигане на съответните цели по чл. 10
и 14 чрез колективна система по смисъла на
чл. 14, ал. 2, т. 2 ЗУО.
(2) Колективната система по ал. 1 се осъществява чрез организация по оползотворяване
на ИУЕЕО, която притежава разрешение, издадено по реда на глава пета, раздел III от ЗУО.
(3) Лицата, които пускат на пазара ЕЕО,
сключили договор с организация по оползотворяване по ал. 2, се считат за изпълняващи
задълженията си чрез колективна система.
Чл. 18. (1) Организацията по оползотворяване на ИУЕЕО изготвя програмата по чл. 53,
ал. 1 ЗУО, която включва:
1. описание на избраната система за разделно събиране и за начина на изпълнение на
задълженията по чл. 10 и 14 и предварителен
финансов разчет за обезпечаване на инвестиционните и експлоатационните разходи по
години, както и доказателства за финансовото
обезпечаване на първоначалните инвестиционни и експлоатационни разходи;
2. мерк и за изпълнение на целите по
чл. 10 и 14;
3. план за увеличаване на количеството разделно събрано, оползотворено, рециклирано и
повторно използвано ИУЕЕО за изпълнение
на мерките по т. 2;
4. мерки за събиране на ИУЕЕО от домакинствата, административните, социалните и обществените сгради, търговските и
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други обекти и план, посочващ сроковете за
сключване на договори за разделно събиране
и обратно приемане на ИУЕЕО и обхващане
на жителите, които ще бъдат обслужвани от
системата за организирано разделно събиране
на ИУЕЕО по години, в съответствие с целите
по чл. 10 и изискванията на чл. 31;
5. мерки за събиране на ИУЕЕО, образувано извън бита, и план, посочващ сроковете
за сключване на договори за приемане на
ИУЕЕО от притежателите му, които ще бъдат
обслужвани от системата за организирано
разделно събиране на ИУЕЕО;
6. информация за сключени договори по
чл. 20, ал. 1 за изпълнение на задълженията
по чл. 10 и 14;
7. мерки, които ще бъдат взети в случай на
временно прекъсване на събирането или намаляване количеството на събраното ИУЕЕО
и неговото последващо оползотворяване,
рециклиране и повторна употреба;
8. мерки за компенсиране на евентуални
негативни влияния върху пазарната цена на
рециклираните материали;
9. мерки за привличане на лицата, които
пускат на пазара ЕЕО, в предлаганата от
организацията по оползотворяване система
за разделно събиране и за изпълнение на
целите по чл. 14;
10. план за информиране и привличане на
потребителите за участие в разделното събиране на ИУЕЕО, съдържащ провеждането на
информационни кампании и разработването
на информац ионни материа ли, насочени
към индустрията, домакинствата и учебните
заведения, както и предварителен финансов
разчет на плана по години;
11. мерки за изпълнение на изискванията
на чл. 5, ал. 1 и 2, разработени от производителите, участващи в организацията по
оползотворяване или сключили предварителни
договори с нея;
12. мерки за улесняване на предварителното третиране и оползотворяването, особено на подготовката за повторна употреба и
рециклирането на ИУЕЕО и на компоненти
и материали от него, разработени от производителите, участващи в организацията по
оползотворяване или сключили предварителни
договори с нея.
(2) Средствата по ал. 1, т. 10 не може да
са по-малко от 5 на сто от средствата, постъпващи от участващите в организацията
по оползотворяване лица, които пускат на
пазара ЕЕО.
(3) При разработването, допълването и
актуализирането на програмата по ал. 1 могат
да се привличат и представители на браншови
организации и други заинтересувани лица.
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Чл. 19. (1) За изпълнение на целите по
чл. 10 и 14 организацията по оползотворяване
договаря възнаграждение, което є се заплаща от лицата, които пускат на пазара ЕЕО,
сключили договор по чл. 17, ал. 3.
(2) Размерът на възнаграждението по ал. 1
не трябва да превишава най-точната оценка на
действителните разходи за разделно събиране,
транспортиране, съхраняване, предварително
третиране, подготовката за повторна употреба,
рециклиране, оползотворяване и обезвреждане
на ИУЕЕО, в т.ч. за изграждане на система
за разделно събиране на ИУЕЕО и за изпълнение на целите по чл. 10 и 14.
(3) В случай че е заплатено възнаграждение
по ал. 1 за ЕЕО, което впоследствие се окаже,
че не е пуснато на пазара на Република България, а е изнесено извън територията є за
пускане на пазара на друга държава – членка
на ЕС, или в трета страна, след постъпило
писмено мотивирано искане организацията
по оползот воряване въ зстановява въ знаграждението по ал. 1 на лицето, което є го е
заплатило, при условия и по ред, предвидени
в договора по чл. 17, ал. 3.
Чл. 20. (1) За изпълнение на задълженията
за събиране, рециклиране и оползотворяване
на ИУЕЕО организацията по оползотворяване
сключва договори с лица по чл. 29, ал. 1 и с
кметове на общини.
(2) За изпълнение на задълженията за
подготовка за повторна употреба на:
1. цели уреди организацията по оползотворяване сключва договори с лица, извършващи
дейност по събиране и съхраняване на ИУЕЕО;
2. компоненти, материали и вещества от
ИУЕЕО организацията по оползотворяване
сключва договори с лица, извършващи дейност по предварително третиране на ИУЕЕО.
(3) С договорите по ал. 1 и 2 се гарантират
събирането, подготовката за повторна употреба, рециклирането и оползотворяването
на количествата ИУЕЕО за изпълнение на
целите по чл. 10 и 14.
(4) Организацията по оползотворяване
може да извършва и самостоятелно дейности
те по събиране, съхраняване, предварително
третиране, рециклиране и оползотворяване
на количествата ИУЕЕО за изпълнение на
целите по чл. 10 и 14 при наличие на документ по чл. 35 ЗУО.
Раздел III
Индивидуално изпълнение на задълженията
Чл. 21. (1) Лицата, които пускат на пазара
ЕЕО, се считат за индивидуално изпълняващи
задълженията си по чл. 10 и 14 след издаване
на разрешение от министъра на околната
среда и водите или от оправомощено от него
длъжностно лице по реда на глава пета, раздел III от ЗУО.
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(2) Лицата, които пускат на пазара ЕЕО
и изпълняват задълженията си по чл. 10 и
14 индивидуално, осигуряват за своя сметка:
1. събирането, съхраняването, подготовката
за повторна употреба, предварителното третиране, транспортирането, оползотворяването и
обезвреждането на ИУЕЕО, както и постигане
на целите по чл. 10 и 14;
2. обратното приемане на м ястото на
продажбата или на друго подходящо място
на ИУЕЕО.
(3) Лицата, които пускат на пазара ЕЕО и
изпълняват задълженията си по чл. 10 и 14
индивидуално, извършват дейностите по ал. 2
при наличие на:
1. разрешение за извършване на дейности
с отпадъци, издадено по реда на глава пета,
раздел I от ЗУО, или
2. комплексно разрешително, издадено по
реда на глава седма, раздел II от Закона за
опазване на околната среда (ЗООС), или
3. сключен договор с лица, притежаващи
някой от документите по т. 1 или 2.
(4) Извън случаите по ал. 3, т. 1 и 2 за
изпълнение на задълженията за подготовка
за повторна употреба на:
1. цели уреди лицата по ал. 1 сключват
договори с лица, извършващи дейност по
събиране и съхраняване на ИУЕЕО;
2. компоненти, материали и вещества от
ИУЕЕО лицата по ал. 1 сключват договори с
лица, извършващи дейност по предварително
третиране на ИУЕЕО.
(5) С договорите по ал. 3, т. 3 и ал. 4 се гарантира събирането, подготовката за повторна
употреба, рециклирането и оползотворяването
на количествата ИУЕЕО за изпълнение на
целите по чл. 10 и 14.
Чл. 22. (1) Лицата по чл. 21, ал. 1 изготвят програмата по чл. 53, ал. 1 ЗУО, която
включва:
1. описание на избраната система за разделно събиране и за начина на изпълнение на
задълженията по чл. 10 и 14 и предварителен
финансов разчет за обезпечаване на инвестиционните и експлоатационните разходи по
години, както и доказателства за финансовото
обезпечаване на първоначалните инвестиционни и експлоатационни разходи;
2. мерки за изпълнение на целите по чл. 10
и 14;
3. план за увеличаване на количеството разделно събрано, оползотворено, рециклирано и
повторно използвано ИУЕЕО за изпълнение
на мерките по т. 2;
4. мерки за събиране на ИУЕЕО от домакинствата, административните, социалните и обществените сгради, търговските и
други обекти и план, посочващ сроковете за
сключване на договори за разделно събиране
и обратно приемане на ИУЕЕО и обхващане
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на жителите, които ще бъдат обслужвани от
системата за организирано разделно събиране
на ИУЕЕО, по години в съответствие с целите
на чл. 10 и изискванията на чл. 31;
5. мерки за събиране на ИУЕЕО, образувано извън бита, и план, посочващ сроковете
за сключване на договори за приемане на
ИУЕЕО от притежателите му, които ще бъдат
обслужвани от системата за организирано
разделно събиране на ИУЕЕО;
6. информация за сключени договори по
чл. 21, ал. 3, т. 3 за изпълнение на задълженията по чл. 10 и 14;
7. мерки, които ще бъдат взети в случай на
временно прекъсване на събирането или намаляване количеството на събраното ИУЕЕО
и неговото последващо оползотворяване,
рециклиране и повторна употреба;
8. мерки за компенсиране на евентуални
негативни влияния върху пазарната цена на
рециклираните материали;
9. план за информиране и привличане на
потребителите за участие в разделното събиране на ИУЕЕО, съдържащ провеждането
на информационни кампании, насочени към
учебните заведения, домакинствата, индустрията и др., както и предварителен финансов
разчет на плана по години;
10. мерки за изпълнение на изискванията
на чл. 5, ал. 1 и 2, разработени от производителите;
11. мерки за улесняване на предварителното третиране и оползотворяването, особено
на подготовката за повторната употреба и
рециклирането на ИУЕЕО и на компоненти
и материали от него;
12. мерки за изпълнение на целите по Наредбата за батерии и акумулатори и негодни
за употреба батерии и акумулатори, образувани в резултат на предварително третиране
на ИУЕЕО.
(2) Средствата по ал. 1, т. 9 не може да са
по-малко от 5 на сто от средствата за изпълнение на целите по чл. 10 и 14.
(3) Лицата по чл. 21, ал. 1, които пускат
на пазара ЕЕО, предназначено за употреба
извън бита, могат да сключват с крайните
потребители на ЕЕО договори за друг начин
на финансово обезпечаване на разходите по
чл. 21, ал. 2.
Чл. 23. (1) Програмите по чл. 18, ал. 1 и
по чл. 22, ал. 1 се утвърждават от министъра
на околната среда и водите или от оправомощено от него длъжностно лице по реда на
чл. 86 и 87 ЗУО.
(2) Програмите по ал. 1 се актуализират
в случаите по чл. 53, ал. 2, чл. 89, ал. 2, т. 2
и чл. 90, ал. 1, т. 3 ЗУО.
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(3) В случаите по чл. 53, ал. 2 ЗУО лицата,
които пускат на пазара ЕЕО и изпълняват задълженията си индивидуално, и организациите
по оползотворяване на ИУЕЕО представят
пред компетентния орган по ал. 2 актуализирана програма заедно със заявление за изменение
или допълнение на разрешението по чл. 81,
ал. 1 ЗУО, които се разглеждат по реда на
чл. 90, ал. 3 – 5 ЗУО.
(4) В едномесечен срок от получаването на
актуализираната програма компетентният орган по ал. 1 с мотивирано решение утвърждава
програмата или я връща със задължителни
предписания за привеждане в съответствие с
разпоредбите на ЗУО и на наредбата.
(5) В двумесечен срок от получаването на
предписанията по ал. 4 лицата, които пускат
на пазара ЕЕО и изпълняват задълженията
си индивидуално, и организациите по оползотворяване на ИУЕЕО представят коригирана
програма.
(6) В едномесечен срок от получаването на
коригираната програма компетентният орган
по ал. 1 с мотивирано решение по чл. 89,
ал. 4 и чл. 90, ал. 4 ЗУО утвърждава или отказва да утвърди програмата в случаите по
чл. 89, ал. 5 и чл. 90, ал. 5 ЗУО.
Раздел IV
Изпълнение на задълженията чрез упълно
мощен търговски представител
Чл. 24. Лице със седалище в друга държава – членка на ЕС, което пуска на пазара на
Република България ЕЕО по § 1, т. 24, букви
„а“, „б“ и „в“ от допълнителните разпоредби (ДР), може да назначи юридическо или
физическо лице със седалище, съответно с
постоянен адрес, на територията на страната
в качеството му на упълномощен търговски
представител, който да отговаря за изпълнението на задълженията му по наредбата.
Чл. 25. Лице със седалище на територията на Република България, което пуска
на пазара ЕЕО на територи ята на дру га
държава – членка на ЕС, чрез средствата
за комуникация от разстояние, е длъжно да
упълномощи търговски представител в съответната държава членка по реда на нейното
законодателство, който да отговаря за изпълнението на задълженията му по Директива
2012/19/ЕС на Европейския парламент и на
Съвета от 4 юли 2012 г. относно отпадъци от
електрическо и електронно оборудване (ОВ,
L 197 от 24.07.2012 г.), наричана по-нататък
„Директива 2012/19/ЕС“, на територията на
съответната държава – членка на ЕС.
Чл. 26. (1) Назначаването на упълномощен
търговски представител по чл. 24 се извършва
с писмен договор.
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(2) С договора по ал. 1 търговският представител се упълномощава и задължава да
изпълни задълженията по наредбата на лицето
по чл. 24.
Г л а в а

ч е т в ъ р т а

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КМЕТА НА ОБЩИНАТА
Чл. 27. (1) Кметът на общината:
1. оказва съдействие на организациите по
оползотворяване и на лицата, които изпълняват задълженията си индивидуално, в т. ч.
определя местата за разполагане на необходимите елементи на системите за разделно
събиране и местата за предаване на ИУЕЕО;
2. организира изпълнението на задълженията си за участие в системите за разделно
събиране на ИУЕЕО по чл. 19, ал. 3, т. 7 ЗУО,
като сключва договори със:
а) организации по оползотворяване на
ИУЕЕО, и/или
б) лица, които изпълняват задълженията
си индивидуално, и/или
в) други лица, притежаващи документ по
чл. 35 ЗУО, за извършване на дейности по
събиране, транспортиране, рециклиране и/или
оползотворяване на отпадъци на територията
на съответната община.
(2) Кметовете на общини с районно деление могат да сключват договори с лицата по
ал. 1, т. 2 за всеки район поотделно.
(3) Договорите с лицата по ал. 1, т. 2 трябва
да съдържат:
1. изисквания към системата за разделно
събиране на ИУЕЕО от домакинствата, в т.ч.
обслужвано население, вид, брой и разположение на съдовете и площадките за разделно
събиране на ИУЕЕО, честота на обслужване;
2. задълженията за контрол по спазване
на изискванията за разделно събиране на
територията на съответната община;
3. задълженията и начина за предоставяне
на информация на гражданите на съответната община по прилагане на системата за
разделно събиране, провеждане на образователни и информационни кампании и работа
с обществеността;
4. задължение за предоставяне на кмета
на общината най-малко веднъж годишно на
информация за събраното ИУЕЕО на територията на общината.
Чл. 28. (1) В случаите по чл. 27, ал. 1, т. 2
кметът на общината изготвя и утвърждава
график за събиране на ИУЕЕО, образувано
в бита, включващ не по-малко от две дати
годишно.
(2) Графикът по ал. 1 се изготвя съвместно
с лицата по чл. 27, ал. 1, т. 2.
(3) Графикът по ал. 1 се обявява чрез
местните средства за масово осведомяване
и по друг подходящ начин.
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Г л а в а

п е т а

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ РАЗДЕЛНОТО СЪБИРАНЕ, ТРАНСПОРТИРАНЕТО, СЪХРАНЯВАНЕТО, ПРЕДВАРИТЕЛНОТО ТРЕТИРАНЕ, ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕТО И ОБЕЗВРЕЖДАНЕТО НА ИУЕЕО
Чл. 29. (1) Лицата, извършващи дейности по
третиране на ИУЕЕО, трябва да притежават:
1. разрешение, издадено по реда на чл. 35,
ал. 1 ЗУО, или
2. комплексно разрешително, издадено по
реда на глава седма, раздел II от ЗООС.
(2) Не се изисква разрешение за събиране
на ИУЕЕО в обектите на дистрибуторите
и лицата, предлагащи ЕЕО за продажба на
крайните потребители.
(3) В разрешенията по ал. 1 се включват
условия, необходими за постигане на съответствие с чл. 41 и 43 и за постигане на целите
по чл. 14.
Чл. 30. (1) Лицата, които пускат на пазара
ЕЕО, предназначено за употреба в бита, и
изпълняват задълженията си индивидуално, и
организациите по оползотворяване на ИУЕЕО
създават системи за разделно събиране на
ИУЕЕО, образувано в бита, които трябва да
осигуряват:
1. събиране от крайните потребители:
а) чрез превозни средства – от местата, в
които се образува ИУЕЕО, или
б) чрез поставяне на съдове за събиране,
разположени на мястото на продажбата на
ЕЕО или на друго достъпно място в района,
в който се образува ИУЕЕО, или
в) чрез оборудване на места за разделно
събиране на ИУЕЕО;
2. предаване на събраното по т. 1 ИУЕЕО
на площадки за съхраняване, съоръжения
за предварително третиране, рециклиране,
оползотворяване и/или обезвреждане.
(2) Лицата, които пускат на пазара ЕЕО,
могат да установят депозитни системи за ЕЕО,
пуснато от тях на пазара.
(3) Въвеждането на системи за разделно
събиране на ИУЕЕО не трябва да възпрепятства функционирането на съществуващите
системи за събиране на битови отпадъци и
за разделно събиране на други масово разпространени отпадъци.
Чл. 31. (1) При определянето на броя и
разположението на местата за разделно събиране на съответния вид ИУЕЕО се отчита
броят на жителите в съответното населено
място, като системите за разделно събиране
трябва да осигуряват най-малко едно място
на 10 000 жители. При остатък, по-голям или
равен на 2000 жители, се определя отделно
място за разделно събиране.
(2) При определянето на броя и разположението на местата за разделно събиране на
ИУЕЕО по ал. 1 се отчитат и:
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1. количеството ЕЕО, пуснато на пазара от
съответното лице, което пуска на пазара ЕЕО;
2. броят и разположението на вече изградените системи за разделно събиране на ИУЕЕО.
Чл. 32. (1) При предаване и приемане на
ИУЕЕО за повторна употреба като цял уред,
както и при предаване и приемане за повторна
употреба на компоненти, материали и вещества, отделени при предварително третиране
на ИУЕЕО между юридически и/или физически лица, регистрирани по Търговския закон,
се попълва декларация по образец съгласно
приложение № 8.
(2) Декларацията по ал. 1 се изготвя от
лицата, извършващи дейностите събиране,
съхраняване и/или предварително третиране
на ИУЕЕО, в два екземпляра – по един за
предалия и за приелия.
(3) Лицата, извършващи дейностите събиране, съхраняване и/или предварително третиране
на ИУЕЕО, съхраняват декларацията по ал. 1 в
5-годишен срок от нейното изготвяне и подписване.
Чл. 33. (1) Крайните потребители предават
ИУЕЕО в местата по чл. 30, ал. 1.
(2) Потребителите по ал. 1 могат да върнат
безплатно ИУЕЕО в търговските обекти, които
извършват продажба на ЕЕО, при покупката
на ново ЕЕО от сходен вид и изпълняващо
същите функции.
(3) Потребителите по ал. 1 могат да върнат
безплатно много малко по размер ИУЕЕО (при
което нито един външен размер не надвишава
25 cm) в търговските обекти или на входа на
обектите, които извършват продажба на ЕЕО,
с търговска площ, по-голяма или равна на
400 m 2 , без да закупуват ЕЕО от подобен вид.
Чл. 34. (1) Дистрибуторите и лицата, които
извършват продажба на ЕЕО на крайните
потребители, са задължени:
1. да приемат без заплащане от страна на
крайните потребители ИУЕЕО, образувано
в бита, в същото количество, от сходен вид
и изпълняващо същите функции, както и
закупеното от потребителя;
2. да поставят съдове за събиране на
ИУЕЕО, образувано в бита, на територията
на обекта, където извършват продажбата.
(2) Дистрибуторите и лицата, които извършват продажба на ЕЕО на крайните потребители с търговска площ, по-голяма или равна
на 400 m 2 , определена за ЕЕО, в търговския
обект или на входа на обекта са длъжни да
приемат без заплащане много малки по размер ИУЕЕО (при които нито един външен
размер не надвишава 25 cm), без крайните
потребители да са задължени да закупуват
ЕЕО от подобен вид.
(3) Приемането на ИУЕЕО по ал. 1, т. 1 и
ал. 2 да се извършва в цялата продължителност на работното време на обекта.
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(4) Лицата по ал. 1 могат да извършват
дейностите по ал. 1, т. 1 и 2 и ал. 2 въз основа
на сключен договор с организация по оползотворяване на ИУЕЕО с лицата, които пускат
на пазара ЕЕО и изпълняват задълженията си
индивидуално, и/или с лица по чл. 29, ал. 1.
(5) Събраното ИУЕЕО по ал. 1 и 2 се
предава за предварително третиране, оползотворяване, повторна употреба и/или рециклиране на лица по чл. 29, ал. 1 въз основа на
сключен договор.
(6) Лицата по ал. 1 и 2 могат да откажат
да приемат ИУЕЕО, което:
1. поради наличие на замърсяване представлява риск за човешкото здраве и безопасността на лицата, които работят с него;
2. оборудване, което не съдържа своите
основни компоненти;
3. съдържа отпадъци, които не са част от
ИУЕЕО.
Чл. 35. С цел да оптимизира подготовката
за повторна употреба на събраното ИУЕЕО
в съответствие с изискванията на чл. 10 и
чл. 34, ал. 1 и 2 на площадките на лицата по
чл. 29, ал. 1 се създават условия преди всяко
последващо предаване на събраното ИУЕЕО
да се осигури разделянето на ИУЕЕО, което
ще бъде подготвяно за повторна употреба,
от другото разделно събрано ИУЕЕО, чрез
предоставяне на достъп на персонала от центровете за повторна употреба.
Чл. 36. Осиг у ряването на съдовете за
събиране на ИУЕЕО по чл. 34, ал. 1 и 2 и
предаването на събраните количества ИУЕЕО
на лица по чл. 29, ал. 1 е безплатно за дистрибуторите и за лицата, които извършват
продажба на ЕЕО на крайните потребители, и
се финансира от организациите по оползотворяване на ИУЕЕО и от лицата, които пускат
на пазара ЕЕО и изпълняват задълженията
си индивидуално.
Чл. 37. Лицата, които пускат на пазара ЕЕО,
са длъжни да осигурят събирането, съхраняването, транспортирането, предварителното
третиране, рециклирането, оползотворяването
и/или обезвреждането на ИУЕЕО, прието по
реда на чл. 33 и 34 в съответствие с изискванията на чл. 13, ал. 1.
Чл. 38. (1) Излязло от употреба ЕЕО, образувано извън бита, се събира разделно на
мястото на образуване.
(2) Притежателите на ИУЕЕО, образувано
извън бита и маркирано съгласно чл. 7, са
длъжни да организират предварителното му
съхраняване на мястото на образуване и да
уведомят лицето, което го е пуснало на пазара
и го е маркирало, за наличните количества
ИУЕЕО с цел изпълнение на задълженията
му по чл. 10, ал. 1 и 2.
(3) Лицата, които пускат на пазара ЕЕО,
предназначено за употреба извън бита и маркирано съгласно чл. 7, са длъжни да приемат
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ИУЕЕО след уведомяването им по ал. 2 и да
осигурят финансирането за неговото разделно събиране, транспортиране, съхраняване,
предварително третиране, рецик лиране и
оползотворяване.
(4) Притежателите на ИУЕЕО, образувано
извън бита, което не е маркирано съгласно чл. 7,
освен в случаите на замяна на оборудването по
чл. 11, ал. 2, са длъжни да организират за
своя сметка предварителното му съхраняване
на мястото на образуване и предаването на
цялото количество ИУЕЕО, образувано извън
бита, за предварително третиране, рециклиране, оползотворяване и/или обезвреждане.
Чл. 39. (1) Излязло от употреба ЕЕО се
събира, съхранява и транспортира по начин, който гарантира оптимални условия
за подготовката на повторната му употреба,
рециклирането и оползотворяването му, както
и улавянето на опасните вещества.
(2) Забранява се чупенето на излезли от
употреба газоразрядни лампи и електроннолъчеви тръби и с цел предотвратяване
на случайното им счупване се предприемат
съответните мерки.
(3) Забраната по ал. 2 не се отнася за лицата, притежаващи съответното разрешение
по чл. 35, ал. 1 ЗУО, когато чупенето е част
от тех нологи ята за оползотворяване или
обезвреждане.
Чл. 40. (1) Транспортирането на ИУЕЕО,
съдържащо опасни вещества, се извършва
съгласно изискванията на Наредбата по чл. 43,
ал. 1 ЗУО за изискванията към площадките за
разполагане на съоръжения за третиране на
отпадъци, Наредба № 40 от 2004 г. за условията
и реда за извършване на автомобилен превоз
на опасни товари (ДВ, бр. 15 от 2004 г.) и Наредба № 46 от 2001 г. за железопътен превоз
на опасни товари (ДВ, бр. 107 от 2001 г.).
(2) При транспортиране на излезли от
употреба газоразрядни лампи в допълнение
на изискванията на чл. 39, ал. 2 превозното
средство трябва да е снабдено със сяра в количества най-малко два грама на килограм
лампи, която да бъде използвана в случай на
авария или пътнотранспортно произшествие.
Чл. 41. (1) Площадките за съхраняване и
за предварително третиране на ИУЕЕО се
проектират, оборудват и експлоатират съгласно приложение № 9 и изискванията към
площадките, съоръженията и инсталациите
за съхраняване на отпадъци по наредбата по
чл. 43, ал. 1 ЗУО за изискванията към площадките за разполагане на съоръжения за
третиране на отпадъци.
(2) Съхраняването на ИУЕЕО се извършва
съгласно чл. 39.
(3) Площадките за съхраняване на излезли
от употреба газоразрядни лампи в допълнение
на изискванията по ал. 1 трябва да са снабдени
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със сяра в количество най-малко два грама
на килограм лампи, която да бъде използвана
в случай на счупването им.
Чл. 42. Местата за разделно събиране на
ИУЕЕО, включително тези, разположени в
обекти, където се извършва продажба на ЕЕО,
и площадките за съхраняване се обозначават с
табели „Събирателен пункт за излязло от употреба електрическо и електронно оборудване“.
Чл. 43. (1) Правилното третиране, различно
от подготовката за повторна употреба, и операциите по оползотворяване или рециклиране
на ИУЕЕО включват най-малко отделянето
на всички течности и/или газове и селективно
третиране в съответствие с приложение № 10.
(2) Дейностите по приложение № 10 се
извършват по начин, който не възпрепятства
пригодността на отделените от предварителното третиране компоненти, вещества и материали за последващата им повторна употреба,
рециклиране и/или оползотворяване, както и
повторната употреба на целите уреди.
Чл. 44. (1) Предварителното третиране на
ИУЕЕО, съдържащо хлорофлуоровъглеводороди (CFC), ненапълно халогенираните хлоро
флуоровъглеводороди (HCFC) или ненапълно
халогенираните флуоровъглеводороди (HFC),
ненапълно халогенираните въглеводороди
(HC), се извършва при спазване на изискванията на Наредбата за установяване на мерки
по прилагане на Регламент (ЕО) № 1005/2009
относно вещества, които нарушават озоновия
слой (ДВ, бр. 2 от 2011 г.).
(2) Когато в резултат на предварително
третиране на ИУЕЕО се образуват отпадъци,
съдържащи благородни метали, се спазват изискванията на Наредбата за условията и реда
за вписване в регистъра и за изискванията
към дейността на лицата, които осъществяват
дейност по добиване, преработване и сделки
с благородни метали и скъпоценни камъни
и изделия със и от тях по занятие, приета с
Постановление № 181 на Министерския съвет
от 2004 г. (обн., ДВ, бр. 69 от 2004 г.; изм. и
доп., бр. 104 от 2005 г. и бр. 76 от 2007 г.).
(3) Когато в резултат на предварително
третиране на ИУЕЕО се отделят компоненти,
съдържащи радиоактивни вещества, се спазват
изискванията на Закона за безопасно използване на ядрената енергия и на подзаконовите
нормативни актове по прилагането му.
(4) Когато в резултат на предварително
третиране на ИУЕЕО се отделят негодни за
употреба батерии и акумулатори, се спазват
разпоредбите на Наредбата за батерии и
акумулатори и негодни за употреба батерии
и акумулатори.
Чл. 45. Забран ява се депонирането на
ИУЕЕО, в т.ч. на разделно събраното ИУЕЕО,
както и на отпадъците, получени след предварително третиране на ИУЕЕО, които подлежат
на рециклиране и/или оползотворяване.
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Чл. 46. (1) Неподлежащите на повторна
употреба, рециклиране и/или оползотворяване отпадъци от предварително третиране на
ИУЕЕО се обезвреждат съгласно изискванията
на ЗУО и подзаконовите нормативни актове
по прилагането му.
(2) Отпадъците, получени след предварително третиране, рециклиране и/или оползотворяване на ИУЕЕО, съдържащи опасни
вещест ва, се подлагат на п редвари телно
третиране преди депониране за ограничаване разтворимостта на съдържащите се в тях
опасни вещества в условията на депото или
се депонират в съдове.
(3) Съдовете по ал. 2 трябва:
1. да бъдат корозивноустойчиви спрямо
веществата, съдържащи се в отпадъците от
ИУЕЕО, и материалът, от който са изработени, да не взаимодейства с тях;
2. да бъдат устойчиви на външни въздействия в условията на депото.
Чл. 47. Операторите на инсталации и съоръжения, в които се извършват дейности
по предварително третиране, рециклиране,
оползот воряване и/и ли обезвреж дане на
ИУЕЕО, трябва да осигурят прилагането на
най-добрите налични техники.
Г л а в а

ш е с т а

УСЛОВИЯ И РЕД ЗА РЕГИСТРИРАНЕ НА
ЛИЦАТА, КОИТО ПУСКАТ НА ПАЗАРА ЕЕО
Чл. 48. (1) Всяко лице, което пуска на пазара
ЕЕО, включително лице, което пуска на пазара
на Република България чрез средствата за комуникация от разстояние, или неговият упълномощен търговски представител е длъжно да
поиска да бъде вписано в регистъра по чл. 45,
ал. 1, т. 3 ЗУО, като заяви подлежащите на
вписване данни.
(2) За вписване в регистъра по чл. 45,
ал. 1, т. 3 ЗУО лицата по ал. 1 в едномесечен
срок от започване на дейност, определена
като пускане на пазара на ЕЕО по § 1, т. 25
от допълнителните разпоредби, подават по
електронен път на интернет страницата на
ИАОС следната информация:
1. наименование на лицето, което пуска на
пазара ЕЕО, или на упълномощения търговски
представител по чл. 24 и ЕИК, включително
европейски или национален данъчен номер;
2. търговски марки, които лицето използва
в страната (ако е приложимо);
3. адрес за кореспонденция, включващ
държава, пощенски код, населено място, име
и номер на улица/булевард и интернет адрес;
4. лице за контакт, включително телефон,
факс и електронна поща;
5. категории ЕЕО съгласно приложение № 1
или приложение № 3, които пуска на пазара;
6. вид ЕЕО (от домакинствата или различно
от домакинствата);
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7. начин на изпълнение на задълженията – индивидуално или чрез колективна
система, включително наименованието на
организацията по оползотворяване, в която
членува;
8. използван начин на продажба (например
продажба от разстояние);
9. деклариране верността на предоставените данни;
10. в случая на упълномощен търговски
представител по чл. 24 се представят и данните по т. 1, 3 и 4 за връзка с представлявания
производител.
(3) В 10-дневен срок изпълнителният директор на ИАОС предоставя по подходящ
начин на заявителя регистрационен номер
или изисква от заявителя да отстрани нередовностите и/или да предостави допълнителна
информация, когато това е необходимо за
изясняване на фактите и обстоятелствата и/
или с цел отстраняване на нередовностите.
(4) В 10-дневен срок заявителят отстранява
нередовностите и/или предоставя исканата
допълнителна информация по ал. 3.
(5) Изпълнителният директор на ИАОС
отказва регистрирането по ал. 3, когато не е
представена цялата информация от заявителя,
която се изисква съгласно ал. 2 и/или 3, или
не е отстранил нередовностите, и/или не е
предоставил допълнителната информация
в срок.
(6) Регистърът по чл. 45, ал. 1, т. 3 ЗУО
осигурява чрез интернет страницата на ИАОС
връзки към националните регистри на всички
държави членки с цел улесняване на регистрацията на производителите или на упълномощените търговски представители по чл. 24.
Чл. 49. (1) При промяна на някои от данните, предоставени с информацията по чл. 48,
ал. 2, лицата, които пускат на пазара ЕЕО,
или упълномощените търговски представители
по чл. 24 са длъжни да заявят настъпилите
промени в едномесечен срок.
(2) Когато лицата, които пускат на пазара ЕЕО, престанат да извършват дейност,
определена като пускане на пазара на ЕЕО
по § 1, т. 25 от допълнителните разпоредби,
са длъжни в едномесечен срок да поискат да
бъдат заличени от регистъра по чл. 45, ал. 1,
т. 3 ЗУО, включително чрез упълномощения
търговски представител по чл. 24.
Г л а в а

с е д м а

ИНФОРМАЦИЯ
Чл. 50. Лицата, извършващи дейности с
ИУЕЕО, водят отчетни книги и предоставят
информация и отчети съгласно изискванията
на Наредба № 2 от 2013 г. за реда и образците,
по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене
на публични регистри (ДВ, бр. 10 от 2013 г.).
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Чл. 51. (1) Лицата, които изпълняват задълженията си индивидуално, организациите
по оползотворяване на ИУЕЕО и лицата, заплащащи продуктова такса в Предприятието
за управление на дейностите по опазване на
околната среда (ПУДООС), предоставят на
изпълнителния директор на ИАОС съгласно
приложение № 11 или приложение № 13 информация по категории съгласно приложение № 1
или приложение № 3 за количеството ЕЕО:
1. пуснато на пазара;
2. изнесеното и/или изведеното от пуснатото на пазара.
(2) Информацията по ал. 1 от организациите
по оползотворяване е за всяко лице – член
на организацията.
(3) Информацията по ал. 1, 2 и 9 се подава в информационна система, поддържана
от ИАОС.
(4) Изпълнителният директор на ПУДООС
предоставя на изпълнителния директор на
ИАОС списък на лицата, заплатили продуктова
такса за ЕЕО по електронен път.
(5) Информацията по ал. 1 и 4 се предоставя за текущата година за следните периоди:
1. от 1 януари до 31 март;
2. от 1 април до 30 юни;
3. от 1 юли до 30 септември;
4. от 1 октомври до 31 декември.
(6) Информацията по ал. 1 и 4 се предоставя
в 20-дневен срок от изтичането на съответния
период по ал. 5.
(7) В 10-дневен срок от получаване на
информацията по ал. 1 изпълнителният директор на И АОС обобщава количествата
през съответния период по ал. 5 и осигурява
достъп до информацията по подходящ начин.
(8) В срок до 31 януари изпълнителният
директор на ИАОС обобщава количествата
от периодите по ал. 5 за предходната година и осигурява достъп до информацията по
подходящ начин.
(9) В случай на необходимост от коригиране
на информацията по ал. 1 обобщена справка
по приложение № 11 или приложение № 13
за цялата година се подава в периода от 1 до
20 февруари на годината, следваща отчетната
година.
(10) В 10-дневен срок от получаване на информацията по ал. 9 изпълнителният директор
на ИАОС отразява корекциите в информацията по ал. 8 и осигурява достъп по подходящ
начин, като количествата са окончателни и
не подлежат на корекция.
Чл. 52. Ежегодно до 1 март организациите
по оползотворяване предоставят на министъра
на околната среда и водите списък на лицата,
участващи в тях, които не са заплатили уговореното им възнаграждение и/или които не
са им докладвали количеството ЕЕО, пуснато
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от тях на пазара за предходната година, като
посочват и датата на прекратяване на договора
по чл. 17, ал. 3 с тези лица.
Чл. 53. Ежегодно до 31 март организациите
по оползотворяване и лицата, които пускат на
пазара ЕЕО и изпълняват задълженията си
индивидуално, представят на изпълнителния
директор на ИАОС информация за предходната година за:
1. изпълнението на чл. 5 и съдържанието
на маркировката по чл. 7;
2. изпълнението на целите по чл. 10 и 14;
3. изпълнението на плана за увеличаване
на количеството разделно събрано, оползотворено, рециклирано и повторно използвано
ИУЕЕО;
4. събраното ИУЕЕО от домакинствата,
административните, социалните и обществените сгради, търговските и други обекти;
5. събраното ИУЕЕО, образувано извън
бита;
6. случаите на временно прекъсване на
събирането или намаляване количеството на
събраното ИУЕЕО и неговото последващо
оползотворяване, рециклиране и повторна
употреба;
7. компенсирането на негативните влияния върху пазарната цена на рециклираните
материали;
8. информирането и привличането на потребителите за участие в разделното събиране
на И У ЕЕО, проведените информационни
кампании и разработените информационни
материали, насочени към индустрията, домакинствата и учебните заведения, както и
изразходваните средства за тези дейности;
9. информирането на лицата, които извършват събиране, съхраняване, предварително
третиране и оползотворяване на ИУЕЕО,
относно различните компоненти и материали
на ЕЕО, както и относно местоположението
на опасните вещества и смеси в него с цел
улесняване на повторната употреба и правилното и екологосъобразно предварително
третиране, оползотворяване и обезвреждане
на И У ЕЕО, вк лючително поддръжката и
ремонта му;
10. улесняването на предварителното третиране, оползотворяването, подготовката за повторна употреба и рециклирането на ИУЕЕО,
както и на компоненти и материали от него.
Чл. 54. Ежегодно до 31 март изпълнителният директор на ПУДООС предоставя на
изпълнителния директор на ИАОС информация за събраните средства от продуктови
такси през предходната календарна година от
пуснатото на пазара ЕЕО и за предприетите
мерки през предходната година за финансиране и изпълнение на проекти съгласно
утвърдени приоритети от Управителния съвет
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на ПУДООС в сектор „Отпадъци“ в съответствие с Националния план за управление на
отпадъците по чл. 49 ЗУО.
Чл. 55. Ежегодно до 31 март председателят
на Комисията за защита на потребителите и
председателят на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор предоставят
на изпълнителния директор на ИАОС информация за предходната година за осъществения
контрол за съответствието на пусканото на
пазара ЕЕО с изискванията на чл. 6 – 8.
Чл. 56. (1) Директорът на Агенция „Митници“ предоставя на изпълнителния директор
на ИАОС информация относно внесеното и
изнесеното от страната ЕЕО.
(2) Изпълнителният директор на Националната агенция за приходите предоставя на
изпълнителния директор на ИАОС информация относно пристигналото на територията
на страната от друга държава – членка на ЕС,
и изпратеното от територията на страната
към територията на друга държава – членка
на ЕС, ЕЕО.
(3) Председателят на Националния статистически институт представя на изпълнителния директор на ИАОС информация относно
пуснатото на пазара ЕЕО от производителите
в страната в съответствие с Номенклатурата
на промишлената продукция (ПРОДПРОМ).
(4) Информацията по ал. 1 и 2 се предоставя
в съответствие с Комбинираната номенклатура
на стоките, приложена към Регламент (ЕИО)
№ 2658/87 на Съвета от 23 юли 1987 г., относно
тарифната и статистическа номенклатура и
Обща митническа тарифа (ОВ, L 256.7.9.1987 г.).
(5) Информацията по ал. 1 – 3 се предоставя
периодично при поискв ане от изпълнителния
директор на ИАОС на основание сключено
споразумение.
(6) Видът на информацията по ал. 1 – 3,
начинът и сроковете за пред оставянето є се
уреждат със споразумението по ал. 5.
Чл. 57. (1) Ежегодно до 30 ноември въз
основа на събраните данни по чл. 50 – 56
изпълнителният директор на ИАОС изготвя и
представя на министъра на околната среда и
водите доклад за предходната година относно
прилагането на разпоредбите на наредбата на
национално ниво.
(2) За изготвяне на доклада по ал. 1 изпълнителният директор на ИАОС може да
използва и данните от одиторските доклади,
изготвени по реда на глава осма.
(3) Изпълнителният директор на ИАОС
осигурява достъп на обществеността до доклада по ал. 1 по подходящ начин.
Чл. 58. (1) Лицата, които пускат на пазара
ЕЕО, осигуряват на лицата, които извършват събиране, съхраняване, предварително
третиране и оползотворяване на ИУЕЕО,
информация относно различните компоненти
и материали на ЕЕО, както и местоположе-
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нието на опасните вещества и смеси в него
с цел улесняване на повторната употреба и
правилното и екологосъобразно предварително
третиране, оползотворяване и обезвреждане
на И У ЕЕО, вк лючително поддръжката и
ремонта му.
(2) Информацията по ал. 1 се предоставя
под формата на наръчници, инструкции, електронни носители или достъп в реално време.
(3) Информацията по ал. 1 се предоставя
в срок 3 месеца от пускането на съответното
ЕЕО на пазара на Република България.
Г л а в а

о с м а

РЕД ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЧЛ. 59 ЗУО
Чл. 59. (1) Организацията по оползотворяване на ИУЕЕО и лицата, които пускат на
пазара ЕЕО и изпълняват задълженията си
индивидуално, до 15 април на текущата година
представят на министъра на околната среда и
водите доклад с фактически констатации за
предходната година и отчет по приложение
№ 12 или приложение № 14. Докладът се
представя и при липса на пуснати на пазара
количества ЕЕО.
(2) Докладът с фактически констатации
по ал. 1 се изготвя от регистриран одитор по
смисъла на Закона за независимия финансов
одит след извършени договорени процедури
в съответствие с разпоредбите на Международните одиторски стандарти и действащото
законодателство.
(3) Отчетът по ал. 1 се заверява от регистрирания одитор по ал. 2 въз основа на
доклада с фактически констатации относно
договорените процедури за проверка на изпълнението на задълженията и на целите по
чл. 10 и 14.
(4) За изготвянето на доклада по ал. 1
регистрираният одитор проверява най-малко
следните документи на лицата, които изпълняват задълженията си индивидуално:
1. п ърви чни т е счет оводни док у мен т и,
удостоверяващи количеството пуснато на
пазара ЕЕО, както и съответствието им с
вътрешнофирмената спецификация и месечната справка-декларация по наредбата по
чл. 59, ал. 1 ЗУО;
2. информацията по чл. 51, ал. 1;
3. п ърви чни т е счет оводни док у мен т и,
у до с т ов еря в а щ и ко л и че с т во т о ра з де л но
събр ано ИУЕЕО и количеството ИУЕЕО,
предадено за предварително третиране на
лица, притежаващи съответния документ по
чл. 29, ал. 1;
4. първичните счетоводни документи или
декларацията по чл. 32, удостоверяващи доб
росъвестното предаване и придобиване на
ИУЕЕО за повторна употреба като цял уред;
5. първичните счетоводни документи, удостоверяващи вида и количествата на материалите, получени след предварително третиране
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на ИУЕЕО и предадени за рециклиране или
оползотворяване на лица, притежаващи съответния документ по чл. 29, ал. 1;
6. първичните счетоводни документи или
декларацията по чл. 32, удостоверяващи добросъвестното предаване и придобиване на
части и компоненти от ИУЕЕО за повторна
употреба;
7. дневниците за продажбите и декларациите по Закона за данък върху добавената
стойност (ЗДДС) и вторичния счетоводен документ, съдържащ информация за оборотите
от всички счетоводни операции/записи – за
периода на проверката;
8. документи, удостоверяващи износа на
ИУЕЕО и/или компоненти, материали и вещества от него през предходната календарна
година и/или изпращането им от територията
на страната към територията на друга държава – членка на ЕС:
а) писмен договор за извършване на операция по окончателно оползотворяване, в т.ч.
рециклиране, с лице, което притежава разрешение по националното си законодателство
за извършване на съответната операция;
б) подписани и подпечатани документи по
приложения IА и IБ или по Приложение VII
на Регламент 1013/2006 за всеки конкретен
превоз;
в) писмено потвърждение за получаване
на отпадъците;
г) сертификат от съответното съоръжение,
че е завършена окончателната операция по
оползотворяване, в т.ч. рециклиране, в случай
че е наличен;
д) при износ на ИУЕЕО и/или на компоненти, материали и вещества от него за
трети страни – копие на разрешение или друг
документ по националното законодателство
на съответната страна, съгласно който лицето – получател на отпадъците, има право да
извършва оползотворяване на отпадъци, в т.ч.
рециклиране, съответстващо на нормите за
опазване на околната среда и на човешкото
здраве, както и на чл. 15, ал. 1, т. 2;
9. счетоводните регистри по чл. 9, ал. 1,
т. 1 – 3 от Закона за счетоводството (ЗС), послужили за изготвяне на оборотната ведомост,
и данъчните декларации съгласно действащото
данъчно законодателство;
10. договорите, сключени с дружествата,
които са извършили дейностите по събиране,
предварително третиране, оползотворяване,
рециклиране и/или обезвреждане на ИУЕЕО
и/или на компоненти, материали и вещества
от него за изпълнение на целите по чл. 10 и 14;
11. отчет за предходната календарна година
за изпълнение на целите по чл. 10 и 14, изготвен
от лицата, които изпълняват задълженията си
индивидуално, по образец съгласно приложение № 12 или приложение № 14;
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12. отчет за предходната година за изпълнение на целите по Наредбата за батерии и
акумулатори и негодни за употреба батерии
и акумулатори, изготвен от лицата, които изпълняват задълженията си индивидуално, по
образец съгласно приложение № 6 към чл. 66,
ал. 1, в случай че лицата пускат на пазара
ЕЕО с вградени батерии и акумулатори.
(5) Докладът по ал. 1, изготвен за лицето,
което изпълнява задълженията си индивидуално, трябва да съдържа:
1. информация и констатации най-малко за:
а) количеството пуснато на пазара ЕЕО
за предходната година по категории съгласно
приложение № 1 за употреба в бита и/или
извън бита или съгласно приложение № 3;
б) съответствието между вътрешнофирмената спецификация и месечните справки-декларации по наредбата по чл. 59, ал. 1
ЗУО и издадените счетоводни документи,
отразяващи пуснатите на пазара ЕЕО, както и
съответствието им с подадената информация
по чл. 51, ал. 1;
в) размера на продуктовата такса за пред
ходната година, от която лицето, което изпълнява задълженията си индивидуално, се
освобождава при доказано изпълнение на
целите по чл. 10 и 14;
г) правилното определяне на продуктовата
такса за предходната година по категории ЕЕО
за лицето, което изпълнява задълженията си
индивидуално, и в случаите, когато таксата е
неправилно определена – разликата до правилния размер;
д) количествата ИУЕЕО, които са събрани,
рециклирани и оползотворени, в т.ч. констатации за сключените договори с лица, притежаващи документ по чл. 35 ЗУО, отчетните
документи за събраните, предварително третираните, оползотворените и рециклираните
компоненти, материали и вещества от ИУЕЕО
и съответствието им с издадените счетоводни
документи по силата на тези договори;
е) разходите на лицата, които изпълняват
задълженията си индивидуално, за предходната
година по чл. 10 и 14, в т.ч. за:
аа) закупените съдове, техника и съоръжения за разделно събиране на ИУЕЕО и на
компоненти, материали и вещества от него;
бб) изпълнението на чл. 21, ал. 3 за разделно
събиране, повторна употреба, рециклиране и
оползотворяване на ИУЕЕО;
вв) проведените рек ламни и информационни кампании, насочени към учебните
заведения, домакинствата и индустрията, и
за издадените информационни материали и
други – по пера, както и съответствието им
с чл. 22, ал. 2;
гг) изпълнение на други мерки и дейности,
предвидени в програмата за управление на
дейностите по отпадъците по чл. 22;
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дд) събиране, транспортиране, съхраняване,
предварително третиране, оползотворяване/
рециклиране и обезвреждане на ИУЕЕО и
на компоненти, материали и вещества от
него – поотделно;
ж) дневниците за продажбите и декларациите по ЗДДС и вторичния счетоводен
документ, съдържащ информация за оборотите около всички счетоводни операции/
записи – за периода на проверката, като се
правят сравнения между фактическите констатации, установени по технологични норми
и по счетоводни операции;
з) средствата, постъпили в лицата, които
изпълняват задълженията си индивидуално,
през предходната година от продажба на
ИУЕЕО и на компоненти, материали и вещества от него;
и) осигурените места за разделно събиране
по чл. 30;
к) количеството на ИУЕЕО и/или на компоненти, материали и вещества от него през
предходната календарна година и/или изпращането им от територията на страната към
територията на друга държава – членка на ЕС,
както и на документи, удостоверяващи това:
аа) писмен договор за извършване на
операция по окончателно оползотворяване,
в т.ч. рециклиране, с лице, което притежава
разрешение по националното си законодателство за извършване на съответната операция;
бб) подписани и подпечатани документи
по приложения IА и IБ или по Приложение
VII на Регламент 1013/2006 за всеки конкретен превоз;
вв) писмено потвърждение за получаване
на отпадъците;
гг) сертификат от съответното съоръжение,
че е завършена окончателната операция по
оползотворяване, в т.ч. рециклиране, в случай
че е наличен;
дд) при износ на ИУЕЕО и/или на компоненти, материали и вещества от него за
трети страни – копие на разрешение или друг
документ по националното законодателство
на съответната страна, съгласно който лицето – получател на отпадъците, има право да
извършва оползотворяване на отпадъци, в т.ч.
рециклиране, съответстващо на нормите за
опазване на околната среда и на човешкото
здраве, както и на чл. 15, ал. 1, т. 2;
л) наличието на действащи договори с общини за изграждане на системи за събиране
на ИУЕЕО и брой обхванато население, в т.ч.
броя на разположените съдове за събиране на
ИУЕЕО в съответствие с изискванията за обхванато население съгласно чл. 28, честота на
обслужване на съдовете; списък на площадките
и съоръженията (собствени, наети, ползвани
на друго основание), на които се извършват
дейностите по предварително съхраняване;
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м) количеството разделно събрани ИУЕЕО,
в т.ч. от домакинствата, търговските, индустриалните, обществените и административните
обекти и др.;
н) подробна информация за проведените
информационни кампании и разработените
информационни материали;
о) осигурените места за разделно събиране
на ИУЕЕО по чл. 30;
п) изпълнението на целите по чл. 10 и 14;
р) съответствие/несъответствие меж д у
количествата събрани и третирани ИУЕЕО,
посочени в отчета за изпълнението на целите
по чл. 10 и 14 за предходната година, изготвен
по образец съгласно приложение № 12 или
приложение № 14, и отчетените в счетоводните регистри и потвърдени с направените
констатации.
(6) За изготвянето на доклада по ал. 1
регистрираният одитор проверява най-малко следните документи на организацията по
оползотворяване:
1. п ърви чни т е счет оводни док у мен т и,
удостоверяващи платеното възнаграждение
към организацията по оползотворяване за
количеството пуснато на пазара ЕЕО от
членовете є, както и съответствието им с
представяната месечна справка-декларация
по договорите им;
2. информацията по чл. 51, ал. 1;
3. п ърви чни т е счет оводни док у мен т и,
удостоверяващи платеното възнаграждение
от организацията по оползотворяване на лицата, притежаващи съответния документ по
чл. 29, ал. 1, с които има сключен договор
за количеството разделно събрано ИУЕЕО
и количеството ИУЕЕО, предадено за предварително третиране или за подготовка за
повторна употреба;
4. първичните счетоводни документи или
декларацията по чл. 32, удостоверяващи платеното възнаграждение от организацията по
оползотворяване на лицата, притежаващи
съответния документ по чл. 29, ал. 1, с които
има сключен договор за добросъвестното предаване и придобиване на ИУЕЕО за повторна
употреба като цял уред;
5. п ърви чни т е счет оводни док у мен т и,
удостоверяващи платеното възнаграждение от
организацията по оползотворяване на лицата,
притежаващи съответния документ по чл. 29,
ал. 1, с които има сключен договор за вида и
количествата на материалите, получени след
предварително третиране на ИУЕЕО и предадени за рециклиране или оползотворяване;
6. първичните счетоводни документи или
декларацията по чл. 32, удостоверяващи платеното възнаграждение от организацията по
оползотворяване на лицата, притежаващи
съответния документ по чл. 29, ал. 1, с които
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има сключен договор за добросъвестното предаване и придобиване за повторна употреба
на части и компоненти от ИУЕЕО;
7. дневниците за продажбите и декларациите
по ЗДДС и вторичния счетоводен документ,
съдържащ информация за оборотите от всички
счетоводни операции/записи – за периода на
проверката, като се правят сравнения между
фактическите констатации, установени по технологични норми и по счетоводни операции;
8. документи, удостоверяващи износа на
ИУЕЕО и/или на компоненти, материали и
вещества от него през предходната календарна
година и/или изпращането им от територията
на страната към територията на друга държава – членка на ЕС:
а) писмен договор за извършване на операция по окончателно оползотворяване, в т.ч.
рециклиране, с лице, което притежава разрешение по националното си законодателство
за извършване на съответната операция;
б) подписани и подпечатани документи по
приложения IА и IБ или по Приложение VII
на Регламент 1013/2006 за всеки конкретен
превоз;
в) писмено потвърждение за получаване
на отпадъците;
г) сертификат от съответното съоръжение,
че е завършена окончателната операция по
оползотворяване, в т.ч. рециклиране, в случай
че е наличен;
д) при износ на ИУЕЕО и/или на компоненти, материали и вещества от него за
трети страни – копие на разрешение или друг
документ по националното законодателство
на съответната страна, съгласно който лицето – получател на отпадъците, има право да
извършва оползотворяване на отпадъци, в т.ч.
рециклиране, съответстващо на нормите за
опазване на околната среда и на човешкото
здраве, както и на чл. 15, ал. 1, т. 2;
9. счетоводните регистри по чл. 9, ал. 1,
т. 1, 2 и 3 от Закона за счетоводството, послужили за изготвяне на оборотната ведомост, и
данъчните декларации съгласно действащото
данъчно законодателство;
10. договорите, ск лючени меж ду организацията по оползотворяване и нейните
членове, както и договорите с дружествата,
които са извършили дейностите по събиране,
предварително третиране, оползотворяване,
рециклиране и/или обезвреждане на ИУЕЕО
и/или на компоненти, материали и вещества
от него за изпълнение на целите по чл. 10 и 14;
11. отчета за изпълнението на целите за
предходната календарна година по чл. 10 и
14, изготвен от организацията по оползотворяване по образец съгласно приложение № 12
или приложение № 14.
(7) Докладът по ал. 1, изготвен за организацията по оползотворяване, трябва да съдържа:
1. информация и констатации най-малко за:
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а) лицата, участващи в организацията по
оползотворяване през съответната година, с
данни за всяко лице, включващи седалище и
адрес на управление, ЕИК, регистрационен
номер съгласно регистъра по чл. 45, ал. 1, т. 3
ЗУО, период на действие на сключения договор
по чл. 17, ал. 3 за съответната година, за които
са изпълнени задълженията по чл. 10 и 14;
б) лицата, участващи в организацията по
оползотворяване през съответната година, които не са є заплащали уговореното възнаграждение и/или не са є предоставяли информация
и за които не са изпълнени задълженията по
чл. 10 и 14, с данни за всяко лице, включващи седалище и адрес на управление, ЕИК,
регистрационен номер съгласно регистъра по
чл. 45, ал. 1, т. 3 ЗУО, период на действие на
сключения договор по чл. 17, ал. 3 за съответната година, както и датата на прекратяване
на договора с тези лица;
в) лицата, участващи в организацията по
оползотворяване, прекратили договорите си
през отчетната година, с данни за всяко лице,
включващи седалище и адрес на управление, ЕИК, регистрационен номер съгласно
регистъра по чл. 45, ал. 1, т. 3 ЗУО, период
на действие на сключения договор по чл. 17,
ал. 3 за съответната година, както и дали са
изпълнени, или не са изпълнени задълженията
по чл. 10 и 14 за тях;
г) лицата, участващи в организацията по
оползотворяване, които са подали нулеви
декларации за пуснатите на пазара ЕЕО през
отчетната година, с данни за всяко лице,
включващи седалище и адрес на управление,
ЕИК, регистрационен номер от регистъра по
чл. 45, ал. 1, т. 3 ЗУО, период на действие на
сключения договор по чл. 17, ал. 3 за съответната година;
д) количеството пуснато на пазара ЕЕО по
категории, за употреба в бита или извън бита
за предходната година от всяко лице, участващо в организацията по оползотворяване, и
периода на действие на сключения договор,
за който период са изпълнени задълженията
по чл. 10 и 14, както и съответствието му с
подадената информация по чл. 51, ал. 1;
е) размера на продуктовата такса по наредбата по чл. 59, ал. 1 ЗУО за предходната година,
от която организацията по оползотворяване
се освобождава при доказано изпълнение на
целите по чл. 10 и 14;
ж) размера на продуктова такса по наредбата по чл. 59, ал. 1 ЗУО за предходната
година за всяко лице, което пуска на пазара
ЕЕО, участващо в организацията по оползотворяване, по категории;
з) правилното определяне на продуктовата такса по наредбата по чл. 59, ал. 1 ЗУО
за всяко лице, което пуска на пазара ЕЕО,
участващо в организацията по оползотво-
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ряване, по категории за предходната година
и в случаите, когато таксата е неправилно
определена – разликата до правилния размер;
и) средствата, постъпили в организацията по оползотворяване през предходната
година от:
аа) размера на възнагражденията по чл. 19,
постъпили в организацията по оползотворяване през предходната година от лицата, които
пускат на пазара ЕЕО, участващи в нея, по
категории;
бб) средствата, постъпили в организацията
по оползотворяване през предходната година
от продажба на ИУЕЕО и на компоненти,
материали и вещества от него;
к) разходите на организацията по оползот
воряване за предходната година за изпълнение
на задълженията по чл. 10 и 14, в т.ч. за:
аа) закупуване на съдове, техника и съоръжения за разделно събиране на ИУЕЕО и на
компоненти, материали и вещества от него;
бб) изпълнение на договорите по чл. 20;
вв) провеждане на информационни кампании и разработване на информационни
материали, насочени към индустрията, домакинствата и учебните заведения, както и
съответствието им с чл. 18, ал. 2;
гг) изпълнение на други мерки и дейности,
предвидени в програмата за управление на
дейностите по отпадъците по чл. 18;
л) осигурените места за разделно събиране
на ИУЕЕО по чл. 30;
м) разпределението в целеви (резервни,
инвестиционни и образователни) фондове
за дейността или инвестирането на положителния финансов резултат от предходната на
проверявания период година;
н) информация за дружествата, които са
извършили дейностите по събиране, предварително третиране, оползотворяване, рециклиране и/или обезвреждане на ИУЕЕО и/или на
компоненти, материали и вещества от него;
о) количествата ИУЕЕО, които са събрани, рециклирани и оползотворени, в т.ч. за
сключените договори с лица, притежаващи
документ по чл. 35 ЗУО, отчетните документи
за събраните, разглобените, оползотворените
и рециклираните компоненти, материали и
вещества от ИУЕЕО и съответствието им с
издадените счетоводни документи по силата
на тези договори;
п) количеството на ИУЕЕО и/или на компоненти, материали и вещества от него през
предходната календарна година и/или изпращането им от територията на страната към
територията на друга държава – членка на ЕС,
както и на документи, удостоверяващи това:
аа) писмен договор за извършване на
операция по окончателно оползотворяване,
в т.ч. рециклиране, с лице, което притежава
разрешение по националното си законодателство за извършване на съответната операция;
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бб) подписани и подпечатани документи
по приложения IА и IБ или по Приложение
VII на Регламент 1013/2006 за всеки конкретен превоз;
вв) писмено потвърждение за получаване
на отпадъците;
гг) сертификат от съответното съоръжение,
че е завършена окончателната операция по
оползотворяване, в т.ч. рециклиране, в случай
че е наличен;
дд) при износ на ИУЕЕО и/или на компоненти, материали и вещества от него за
трети страни – копие на разрешение или друг
документ по националното законодателство
на съответната страна, съгласно който лицето – получател на отпадъците, има право да
извършва оползотворяване на отпадъци, в т.ч.
рециклиране, съответстващо на нормите за
опазване на околната среда и на човешкото
здраве, както и на чл. 15, ал. 1, т. 2;
р) наличието на действащи договори с общини за изграждане на системи за събиране
на ИУЕЕО и брой обхванато население, в т.ч.
броя на разположените съдове за събиране на
ИУЕЕО в съответствие с изискванията за обхванато население съгласно чл. 31; честота на
обслужване на съдовете; списък на площадките
и съоръженията (собствени, наети, ползвани
на друго основание), на които се извършват
дейностите по предварително съхраняване;
с) количеството разделно събрани ИУЕЕО
от организацията, в т.ч. от домакинствата,
търговските, индустриалните, обществените
и административните обекти;
т) подробна информация за проведените
информационни кампании и разработените
информационни материали;
у) констатации за съответствие/несъответствие между количествата събрани и третирани
ИУЕЕО, посoчени в отчета за изпълнението
на целите по приложение № 12 или приложение № 14 за предходната година, изготвен
от организацията по оползотворяване, с тези,
отчетени в счетоводните регистри и потвърдени с направените констатации.
(8) В доклада с фактически констатации
задължително се посочва и размерът на дължимата продуктова такса по категории ЕЕО,
която следва да се заплати по сметката на
ПУДООС, в случай че съответните цели по
чл. 10 и 14 не бъдат признати от министъра
на околната среда и водите за изпълнени.
(9) Докладът и отчетът по ал. 1, както и
всички приложения се представят на хартиен
и електронен носител.
(10) Едновременно с доклада по ал. 1 се
представят:
1. копия от документите по ал. 4, т. 8, 11
и 12 – от лицата, които изпълняват задълженията си индивидуално;
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2. копия от документите по ал. 6, т. 8 и
11 – от организацията по оползотворяване
на ИУЕЕО.
(11) По преценка министърът на околната
среда и водите може да поиска предоставяне
на копия от други документи по ал. 4 и 6, както и допълнително уточняваща информация.
(12) За изготвянето на доклада по ал. 1
регистрираният одитор използва и информацията по Наредба № 2 от 2013 г. за реда
и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и
реда за водене на публични регистри относно
количеството ИУЕЕО, събрано през предходната година в страната, и информацията по
чл. 51, ал. 1 относно количеството пуснато
на пазара в Република България ЕЕО през
предходната година.
(13) Информацията по ал. 12 се осигурява от
организацията по оползотворяване на ИУЕЕО
или от лицата, които пускат на пазара ЕЕО и
изпълняват задълженията си индивидуално.
Чл. 60. (1) На основание чл. 18, ал. 9 ЗУО
ежегодно до 15 април министърът на околната
среда и водите назначава със заповед комисия,
която да анализира отчетите и документите
по чл. 59, ал. 1 и констатациите в докладите
по чл. 59, ал. 2, както и по чл. 18, ал. 2 и 3
ЗУО. При необходимост комисията съвместно
с Регионалната инспекция по околната среда
и водите (РИОСВ) извършва проверка на
място на организациите по оползотворяване,
на лицата, членуващи в организации, и/или
на лицата, които пускат на пазара ЕЕО и
изпълняват задълженията си индивидуално,
и/или на лицата, извършващи дейности по
събиране, предварително третиране, оползотворяване и/или рециклиране и са сключили
договори с организации по оползотворяване,
и/или с лица, които пускат на пазара ЕЕО и
изпълняват задълженията си индивидуално.
(2) В срок до 10 дни от приключване на
дейността си комисията по ал. 1 изготвя
доклад до министъра на околната среда и
водите, който съдържа:
1. фактически констатации от проверката;
2. ясно изразено мнение и заключение за
изпълнение на целите по чл. 10 и 14 за всяка
от организациите по оползотворяване и за
всяко лице, което изпълнява задълженията
си индивидуално;
3. предложение за налагане на санкции и/
или отнемане на разрешенията на организациите по оползотворяване и на лицата, които
изпълняват задълженията си индивидуално,
по реда на глава пета, раздел III ЗУО;
4. предложение за налагане на санкции на
лицата, които пускат на пазара електрическо и
електронно оборудване, както и на лицата по
чл. 18, ал. 3, т. 4 ЗУО в случай на установени
нарушения на ЗУО и на наредбата;
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5. предложение за усвояване на банковата
гаранция по чл. 82, ал. 3 ЗУО.
Чл. 61. (1) Министърът на околната среда
и водите до 31 май на текущата година определя със заповед лицата, които пускат на
пазара ЕЕО и изпълняват задълженията си
индивидуално, организациите по оползотворяване и лицата, членуващи в организациите по
оползотворяване, които заплащат продуктова
такса по чл. 59, ал. 1, т. 2 – 5 ЗУО, както и
нейния размер.
(2) При непредставяне след писмена покана
с определен 7-дневен срок на заверен отчет
по чл. 59, ал. 1 и/или на доклад с фактически констатации, отговарящ на изискванията
на чл. 59, ал. 5 или 7, целите по чл. 10 и 14
се считат за неизпълнени, а лицата, които
изпълняват задълженията си индивидуално,
съответно организациите по оползотворяване,
се включват в заповедта по ал. 1 за заплащане
на продуктова такса.
(3) Министърът на околната среда и водите
до 31 май на текущата година определя със
заповед лицата, които пускат на пазара ЕЕО
и изпълняват задълженията си индивидуално,
и организациите по оползотворяване, които
са изпълнили съответните цели по чл. 10 и
14 и не заплащат продуктова такса.
(4) Средствата от продуктова такса за ЕЕО,
набрани по реда на чл. 59 ЗУО, се разходват
от ПУДООС за финансиране и изпълнение
на проекти съгласно утвърдени приоритети
от Управителния съвет на ПУДООС в сектор
„Отпадъци“ в съответствие с Националния
план за управление на отпадъците по чл. 49
ЗУО, както и за информационни кампании,
контролни дейности и др., свързани с дейности по управление на ЕЕО и ИУЕЕО, в
съответствие с Правилника за устройството
и дейността на Предприятието за управление
на дейностите по опазване на околната среда,
приет с Постановление № 81 на Министерския
съвет от 2012 г. (ДВ, бр. 33 от 2012 г.).
Г л а в а

д е в е т а

РЕД ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ И УСВОЯВАНЕ
НА БАНКОВА ГАРАНЦИЯ
Чл. 62. (1) Банковата гаранция по чл. 82,
ал. 1, т. 1 и 4 ЗУО се предоставя за гарантиране постигането на целите по чл. 10 и
14, създаването на системата за разделно
събиране, рециклиране и оползотворяване на
ИУЕЕО и за обхващане на населението в нея
в съответствие с изискванията на наредбата.
(2) Банковата гаранция по ал. 1 се предоставя за едногодишен период, който започва
да тече от датата на издаването є.
(3) Банковата гаранция по ал. 1 се връща на
заявителя заедно с решението по чл. 87, ал. 2
ЗУО за отказ за издаване на разрешение по
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чл. 81, ал. 1 ЗУО или с решението по чл. 88,
ал. 2, т. 3 ЗУО за прекратяване на действието
на разрешението.
Чл. 63. (1) Най-малко един месец преди
изтичане срока на действие на банковата
гаранция по чл. 62 организациите по оползотворяване и лицата, които изпълн яват
задълженията си индивидуално, предоставят
на министъра на околната среда и водите
подновена банкова гаранция.
(2) Срокът на действие на подновената
банкова гаранция по ал. 1 започва да тече
от датата на изтичане срока на предходната
банкова гаранция.
(3) Задължението за предоставяне на подновена банкова гаранция в срока по ал. 1
се включва като условие в разрешението по
чл. 81, ал. 1 ЗУО.
Чл. 64. (1) Банковата гаранция по чл. 62
се издава в полза на министъра на околната
среда и водите и трябва да отговаря най-малко
на следните изисквания:
1. да осигурява безусловно плащане в полза
на министъра на околната среда и водите,
при първо поискване, без възможност за възразяване или уговаряне на други формални
условия на плащане;
2. да е неотменяема;
3. единствено условие за предявяването є
да е постъпването при гаранта на писмено
искане от министъра на околната среда и
водите, съдържащо мотивирано твърдение
за наличие на някои от случаите по чл. 82,
ал. 3, т. 1 – 3 ЗУО;
4. да е налице пълно съвпадение между
задълженията по чл. 62, ал. 1 и задълженията, посочени в гаранцията, като гаранцията
покрива всички видове неизпълнение на тези
задължения, и
5. да е посочена ясно датата, до която е
валидна гаранцията.
(2) Банковата гаранция се представя в
оригинал.
Чл. 65. (1) За усвояване на банковата гаранция министърът на околната среда и водите
подава писмено искане към банката гарант,
съдържащо мотивирано твърдение за наличие
на някои от случаите по чл. 82, ал. 3, т. 1 – 3
ЗУО за организацията по оползотворяване или
за лицето, което изпълнява задълженията си
индивидуално.
(2) Банковата гаранция се усвоява до размера на дължимите такси по чл. 82, ал. 3,
т. 2 и 3 ЗУО.
Чл. 66. (1) Банката гарант превежда сумата по банковата гаранция по сметка на
Министерството на околната среда и водите
при първо писмено поискване независимо от
възраженията на организациите по оползотворяване на ИУЕЕО и/или на лицата, които
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изпълняват задълженията си индивидуално,
и без уговаряне на други формални условия
на плащане.
(2) В случаите по чл. 82, ал. 3, т. 2 и 3
ЗУО в едномесечен срок след усвояването на
банковата гаранция организацията по оползотворяване или лицето, което изпълнява
задълженията си индивидуално, представят
подновена до пълния размер банкова гаранция съгласно чл. 82, ал. 1, т. 1 или 4 ЗУО по
реда на чл. 62.
Г л а в а

д е с е т а

КОНТРОЛ
Чл. 67. (1) Директорът на РИОСВ или
оправомощено от него длъж ностно лице
контролира:
1. правилното начисляване и своевременното заплащане на продуктовата такса от
лицата по чл. 59, ал. 1 ЗУО;
2. изпълнението на задълженията по наредбата на лицата, извършващи дейности по
събиране, транспортиране и/или третиране на
ИУЕЕО, включително на лицата, сключили
договор с организация по оползотворяване
или с лица, които изпълняват задълженията
си индивидуално;
3. изпълнението на задължението за регистриране на лицата, които пускат на пазара
ЕЕО, съгласно изискванията на глава шеста,
както и информацията, докладвана в рамките
на регистъра по глава шеста;
4. предоставянето на информация от задължените лица съгласно изискванията на чл. 48;
5. кметовете на общини:
а) във връзка с изпълнението на задълженията им по наредбата;
б) във връзка с изпълнението на договорите
по чл. 27, ал. 1, т. 2, в т.ч. за количеството
разделно събрано ИУЕЕО в общината.
(2) Контролът по ал. 1, т. 2 се извършва
най-малко веднъж годишно на място и по
документи.
Чл. 68. Кметът на общината контролира
изпълнението на задълженията във връзка
със сключените договори по чл. 27, ал. 1, т. 2.
Чл. 69. Председателят на Комисията за
защита на потребителите и председателят
на Държавната агенция за метрологичен и
технически надзор или оправомощени от тях
длъжностни лица осъществяват контрол за
съответствието на пусканото на пазара ЕЕО
с изискванията на чл. 6 – 8.
Чл. 70. Компетентните органи по чл. 116
ЗУО контролират трансграничния превоз на
ИУЕЕО като цял уред, на компоненти, материали и вещества от ИУЕЕО, както и на
превозите на използвано ЕЕО като цял уред
съгласно изискванията на приложение № 7.
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ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. По смисъла на наредбата:
1. „Активно имплантируемо медицинско изделие“ е активно имплантируемо медицинско
изделие по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителните разпоредби на Закона за медицинските
изделия, което представлява ЕЕО.
2. „Газоразрядни лампи“ са луминесцентни лампи, живачни лампи, металхалогенни
лампи, натриеви лампи, ксенонови лампи и
други светлоизточници, при които светлината
се създава в резултат на електрически разряд
и газ, пари на метал или в смес от газ и пари.
3. „Голяма единица стационарно промишлено оборудване“ е голяма по размер съвкупност
от машини, оборудване и/или компоненти,
функциониращи съвместно за специфично
приложение, монтирани за постоянно и демонтирани от специалисти на дадено място
и експлоатирани и поддържани от специалисти в промишлени производствени сгради
или съоръжения за научноизследователска и
развойна дейност.
4. „Голяма неподвижно монтирана инсталация“ е голяма по размер съвкупност от
няколко вида апарати и когато е приложимо,
други уреди, които:
а) се сглобяват, монтират и демонтират от
специалисти;
б) са предназначени за постоянна експлоатация като част от сграда или друга
конструкция на предварително определено и
предназначено за целта място, и
в) могат да бъдат заменени само със същото
специално проектирано оборудване.
5. „Депозитна система“ е система, при
която купувачът на ЕЕО при покупката му
заплаща на продавача определена сума, която
му се възстановява при връщане на ИУЕЕО
или при която продавачът прави отстъпка в
цената на ЕЕО, в случай че купувачът връща
ИУЕЕО от сходен вид и изпълняващо същите
функции.
6. „Диагностично медицинско изделие
инвитро“ е диагностично медицинско изделие in vitro или принадлежност по смисъла
на § 1, т. 12 от допълнителните разпоредби
на Закона за медицинските изделия, което
представлява ЕЕО.
7. „Дистрибутор“ е всяко физическо или
юридическо лице от веригата на доставка,
което предоставя на пазара ЕЕО и едновременно с това може да бъде производител по
смисъла на т. 24.
8. „Електрическо и електронно оборудване“
е оборудване, което е зависимо от електрически ток или електромагнитни полета, за да
функционира правилно, както и оборудване за
генериране, пренос и измерване на такъв ток и
полета и проектирано за работа с напрежение,
непревишаващо 1000 волта за променлив ток
и 1500 волта за постоянен ток.
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9. „Електрическо и електронно оборудване, предназначено за употреба извън бита“
е електрическо и електронно оборудване,
предназначено за извършване на търговска
или професионална дейност.
10. „Извънпътна подви ж на техника“ е
техника с вграден електрически източник
на захранване, чието функциониране налага
придвижване или непрекъснато/периодично
преместване между няколко фиксирани работни места по време на работа.
11. „Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване“ е електрическо и електронно
оборудване, което е отпадък по смисъла на § 1,
т. 17 от допълнителните разпоредби на ЗУО,
включително всички компоненти, монтажни
възли и резервни части, които са част от ЕЕО
по време на освобождаване на отпадъка.
12. „Излязло от употреба електрическо и
електронно оборудване извън бита“ е ИУЕЕО,
образувано в резултат от търговската или
професионалната дейност на физическите или
юридическите лица.
13. „Излязло от употреба електрическо и
електронно оборудване от бита“ е излязло от
употреба електрическо и електронно оборудване, което произлиза от домакинства, както
и от търговски, промишлени, институционални и други източници, което поради своите
качества и количество е подобно на това от
домакинствата. Излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване от бита,
което е вероятно да бъде използвано както
от домакинства, така и от различни от домакинствата потребители, при всички случаи се
счита за ИУЕЕО от домакинства.
14. „Интереси на Република България,
свързани с националната сигурност“ са определените в § 1, т. 14 от допълнителните
разпоредби на Закона за защита на класифицираната информация.
15. „Краен потребител на електрическо
и електронно оборудване“ е физическо или
юридическо лице, което придобива електронно
и електрическо оборудване за свои нужди, а
не за продажба.
16. „Лице, което пуска на пазара ЕЕО“ е
всяко физическо или юридическо лице, регистрирано по Търговския закон или по Закона
за кооперациите, или съгласно националното
му законодателство, по смисъла на т. 24.
17. „Медицинско изделие“ е медицинско
изделие или принадлежност по смисъла на
§ 1, т. 21 от допълнителните разпоредби на
Закона за медицинските изделия, което представлява ЕЕО.
18. „Непредставяне на заверен отчет по
чл. 59, ал. 1 и/или на доклад с фактически
констатации“ е непредставянето на отчета и/
или доклада след изтичане на 7-дневния срок
по чл. 61, ал. 2.
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19. „Най-добри налични техники“ са техниките по смисъла на § 1, т. 42 от допълнителните разпоредби на Закона за опазване на
околната среда.
20. „Нулева декларация“ е декларацията,
която се попълва и подава при липса на пуснато на пазара ЕЕО през предходния месец
по реда на наредбата по чл. 59, ал. 1 ЗУО.
21. „Организация по оползотворяване на
излязло от употреба електрическо и електронно оборудване“ е юридическо лице, регистрирано по Търговския закон или съгласно
националното му законодателство, което не
разпределя печалба и което управлява и/или
самостоятелно извършва дейностите по разделно събиране, рециклиране и оползотворяване
на излязло от употреба ЕЕО.
22. „Отделяне“ е ръчна, механична, химична или металургична обработка, в резултат
на която опасните вещества, смеси и компоненти се събират в разграничим поток или
в разграничима част от поток в процеса на
третиране. Вещество, смес или компонент са
разграничими, ако могат да бъдат наблюдавани, за да се удостовери екологосъобразното
им третиране.
23. „Предоставяне на пазара“ е всяка доставка на продукт за дистрибуция, потребление
или употреба на пазара на Република България
като част от дадена търговска дейност срещу
заплащане или безплатно.
24. „Производител“ е всяко физическо или
юридическо лице, регистрирано по Търговския
закон или по Закона за кооперациите или
съгласно националното му законодателство,
което, независимо от начина на продажба,
включително чрез средства за комуникация
от разстояние в съответствие с чл. 48, ал. 1
от Закона за защита на потребителите, за
договорите, сключвани от разстояние:
а) е установено в Република България и
произвежда ЕЕО под своето име или търговска марка или възлага проектирането
и производството на ЕЕО и го предлага на
пазара под своето име или търговска марка
на територията на Република България;
б) е установено в Република България и
препродава на територията на Република България оборудване под своето име или търговска
марка, произведено от друг доставчик, като
прекупвачът не се счита за „производител“, ако
марката на производителя е поставена върху
оборудването, както е посочено в буква „а“;
в) е установено в Република България и в
рамките на професионалната си дейност пуска
на пазара на Република България ЕЕО от
трета държава или друга държава членка, или
г) продава ЕЕО чрез средства за комуникация от разстояние директно на домакинства
или на потребители, различни от домакинства
в Република България, и е установено в друга
държава членка или в трета държава.
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Лице, което единствено осигу рява финансиране съгласно и във връзка с някакво
финансово споразу мение, не се счита за
„производител“, освен ако същият действа
като производител по смисъла на някоя от
букви „а“ – „г“.
25. „Пускане на пазара на електрическо
и електронно оборудване“ е предоставянето
на даден продукт за пръв път на пазара на
територията на Република България като част
от професионална дейност.
26. „Система за разделно събиране на
ИУЕЕО“ е организиране изпълнението на
задълженията за разделно събиране, транспортиране, съхраняване, предварително третиране, подготовка за повторна употреба,
оползот воряване и/и ли обезвреж дане на
ИУЕЕО, която включва най-малко следните
елементи:
а) площадки за разделно събиране и съхраняване на ИУЕЕО и площадки за предварително третиране на ИУЕЕО, отговарящи
на нормативните изисквания;
б) разполагане на съдове/контейнери за
разделно събиране, поставени на основание
на сключен договор с лица, които пускат на
пазара ЕЕО или на дистрибутори на ЕЕО;
с лица, които генерират ИУЕЕО в административни, социални и обществени сгради,
търговски или други обекти, или с общини,
при спазване изискванията на чл. 31 и на
наредбата по чл. 22, ал. 1 ЗУО;
в) обратно приемане на ИУЕЕО на мястото на продажбата на ЕЕО – в случай на
индивидуално изпълнение на задълженията
от лицата, които пускат на пазара ЕЕО, както
и всички техни дистрибутори, включително
лицата, извършващи продажба на ЕЕО на
крайните потребители;
г) кампании за разделно събиране по
подходящ начин на ИУЕЕО от населението
и от други обекти, които образуват ИУЕЕО,
включително чрез използване на превозни
средства;
д) сключени договори с предприятия за
рециклиране и/или оползотворяване и за
обезвреждане на отпадъци от ИУЕЕО.
27. „Финансово споразумение“ е всеки
договор или споразумение за заем, лизинг,
наем или продажба с отсрочено плащане
относно всяко оборудване, независимо дали
условията на този договор или споразумение
или на всеки допълнителен договор или споразумение предвиждат, че прехвърлянето на
собствеността върху това оборудване ще се
състои или може да се състои.
§ 2. Наредбата въвежда изискванията на
Директива 2012/19/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2012 г. относно
отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОВ, L 197/24.07.2012 г.).
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ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ
§ 3. Наредбата се приема на основание
чл. 13, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците.
§ 4. (1) Член 3, ал. 1, т. 1, буква „а“ и
ал. 2, т. 1 се прилагат от 1 януари 2014 г. до
31 декември 2017 г.
(2) Член 3, ал. 1, т. 1, буква „б“ и ал. 2, т. 2
се прилагат от 1 януари 2018 г.
§ 5. Член 4, т. 5 – 11 се прилагат от 1
януари 2018 г.
§ 6. (1) За периодите от 1 януари до 31 декември 2014 г. и от 1 януари до 31 декември
2015 г. лицата, които пускат на пазара ЕЕО,
предзназначено за употреба в бита, осигуряват
разделно събиране на ИУЕЕО, образувано в
бита, в общо количество, което се равнява
на не по-малко от 4 килограма на жител годишно, но не по-малко от средното тегло на
ИУЕЕО, събрано през трите предходни години,
в зависимост от това, коя от тези стойности
е по-голяма. Източник на данни за населението е Националният статистически институт
(НСИ), като за текущата година се ползват
данните за населението към 31 декември на
предходната година.
(2) Източник на данни за събраното ИУЕЕО
по ал. 1 за всяка година е ИАОС, която осигурява достъп до информацията по подходящ
начин не по-късно от 30 август на съответната
година.
(3) За периодите от 1 януари до 31 декември
2014 г. и от 1 януари до 31 декември 2015 г.
всяко лице, което пуска на пазара ЕЕО, предназначено за употреба извън бита, е длъжно да
събере разделно цялото количество ИУЕЕО,
маркирано съгласно чл. 7 и образувано от пуснатото на пазара от него ЕЕО, без заплащане
от страна на притежателите и дистрибуторите
на ИУЕЕО.
§ 7. Член 10, ал. 3 се прилага, както следва:
1. От 1 януари до 31 декември 2016 г. се осигурява разделно събиране на ИУЕЕО в общо
количество, което се равнява на не по-малко от
41 на сто от средното тегло на пуснатото на
пазара ЕЕО през предходните три години в
Република България.
2. От 1 януари до 31 декември 2017 г. се осигурява разделно събиране на ИУЕЕО в общо
количество, което се равнява на не по-малко от
48 на сто от средното тегло на пуснатото на
пазара ЕЕО през предходните три години в
Република България.
3. От 1 януари до 31 декември 2018 г. се
осигурява разделно събиране на ИУЕЕО в
общо количество, което се равнява на не
по-малко от 55 на сто от средното тегло на
пуснатото на пазара ЕЕО през предходните
три години в Република България.
4. От 1 януари до 31 декември 2019 г. се
осигурява разделно събиране на ИУЕЕО в
общо количество, което се равнява на не
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по-малко от 60 на сто от средното тегло на
пуснатото на пазара ЕЕО през предходните
три години в Република България.
5. От 1 януари до 31 декември 2020 г. и за
всяка следваща календарна година се осигурява разделно събиране на ИУЕЕО в общо
количество, което се равнява на не по-малко
от 65 на сто от средното тегло на пуснатото
на пазара ЕЕО през предходните три години
в Република България.
§ 8. (1) Член 14, ал. 1 се прилага за периода
от 1 януари до 31 декември 2018 г. и за всяка
следваща календарна година.
(2) За периода от 1 януари до 31 декември
2014 г. лицата, които пускат на пазара ЕЕО,
попадащо в категориите на приложение № 1,
са отговорни за постигане на следните цели:
1. за ИУЕЕО, попадащо в категории 1 или
10 на приложение № 1:
а) оползотворяване на не по-малко от 80
на сто;
б) рециклиране на не по-малко от 75 на сто;
2. за ИУЕЕО, попадащо в категории 3 или
4 на приложение № 1:
а) оползотворяване на не по-малко от 75
на сто;
б) рециклиране на не по-малко от 65 на сто;
3. за ИУЕЕО, попадащо в категории 2, 5,
6, 7, 8 или 9 на приложение № 1:
а) оползотворяване на не по-малко от 70
на сто;
б) рециклиране на не по-малко от 50 на сто;
4. за излезли от употреба газоразрядни лампи, попадащи в категория 5а на приложение
№ 1 – рециклиране не по-малко от 80 на сто.
(3) За периода от 1 януари до 31 декември
2015 г., за периода от 1 януари до 31 декември
2016 г. и за периода 1 януари до 31 декември
2017 г. лицата, които пускат на пазара ЕЕО,
попадащо в категориите на приложение № 1,
са отговорни за постигането на следните цели:
1. за ИУЕЕО, попадащо в категории 1 или
10 на приложение № 1:
а) оползотворяване на не по-малко от 85
на сто;
б) подготовка за повторна употреба и рециклиране на не по-малко от 80 на сто;
2. за ИУЕЕО, попадащо в категории 3 или
4 на приложение № 1:
а) оползотворяване на не по-малко от 80
на сто;
б) подготовка за повторна употреба и рециклиране на не по-малко от 70 на сто;
3. за ИУЕЕО, попадащо в категории 2, 5,
6, 7, 8 или 9 на приложение № 1:
а) оползотворяване на не по-малко от 75
на сто;
б) подготовка за повторна употреба и рециклиране на не по-малко от 55 на сто;
4. за излезли от употреба газоразрядни
лампи, попадащи в категория 5а на приложение № 1 – рециклиране на не по-малко от
80 на сто.
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(4) Постигането на посочените в ал. 2 и 3
цели се изчислява за всяка категория поотделно, като теглото на ИУЕЕО, което постъпва
в съоръженията за оползотворяване или рециклиране/подготовка за повторна употреба
след правилно третиране в съответствие с
чл. 43 относно оползотворяването или рециклирането, се раздели на теглото на цялото
разделно събрано ИУЕЕО за всяка категория
поотделно, изразено в проценти.
(5) Дейностите по предварително третиране,
включително сортирането, обозначавани с код
R 12 съгласно приложение № 2 към ЗУО, и
съхраняването преди оползотворяване, обозначавано с код R 13 съгласно приложение
№ 2 към ЗУО, не се отчитат за постигането
на посочените в ал. 2 и 3 цели.
§ 9. (1) Информацията по чл. 51, ал. 1 и 9
се предоставя във вид на електронна таблица, изготвена от ИАОС, до изграждането на
информационната система по чл. 51, ал. 3.
(2) Информацията по чл. 51, ал. 1 и 9 се
предоставя за отчетния период до 31 декември
2017 г. във формата на приложение № 11. За
отчетната 2018 г. и за всяка следваща година
информацията по чл. 51, ал. 1 и 9 се предоставя във формата на приложение № 13.
(3) Информацията по чл. 59, ал. 1, ал. 4,
т. 11 и ал. 6, т. 11 се предоставя за отчетния
период до 31 декември 2017 г. във формата
на приложение № 12. За отчетната 2018 г. и
за всяка следваща година информацията по
чл. 59, ал. 1, ал. 4, т. 11 и ал. 6, т. 11 се предоставя във формата на приложение № 14.
§ 10. (1) В срок до шест месеца от влизането
в сила на наредбата министърът на околната
среда и водите определя със заповед реда и
начина за сътрудничество на Министерството на околната среда и водите и ИАОС с
компетентните органи на другите държави
членки с цел осигуряване на подходящ поток
от информация за гарантиране спазването
на разпоредбите на наредбата от страна на
производителите и когато е целесъобразно,
си предоставят информация едни на други и
на Европейската комисия, за да улеснят правилното изпълнение на Директива 2012/19/
ЕС. Административното сътрудничество и
обмен на информация, по-специално между
националните регистри съгласно чл. 48, ал. 6,
включва електронни средства за комуникация.
(2) Сътрудничеството по ал. 1 включва и
предоставянето на достъп до съответните документи и информация, в т.ч. до резултатите
от проверки, при спазване на разпоредбите
на действащото законодателство за защита на
данните в съответната държава – членка на
ЕС, към чийто орган е отправено искането
за сътрудничество.
§ 11. Наредбата влиза в сила от 1 януари
2014 г.
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Приложение № 1
към чл. 3, ал. 1, т. 1, буква „а“
Категории електрическо и електронно
оборудване
1. Големи домакински уреди
2. Малки домакински уреди
3. Информационно-технологично и телекомуникационно оборудване
4. Потребителски уреди и фотоволтаични
панели
5. Осветителни тела
5а. Газоразрядни лампи
6. Електрически и електронни инструменти
(с изключение на големи единици стационарно
промишлено оборудване)
7. Играчки, уреди за спорт и отдих
8. Медицински изделия (с изключение на
всички имплантирани и замърсени продукти)
9. Инструменти за мониторинг и контрол
10. Автомати

Приложение № 2
към чл. 3, ал. 2, т. 1
Примерен (неизчерпателен) списък на видовете
уреди, определени в отделните категории елек
трическо и електронно оборудване, съгласно
приложение № 1 към чл. 3, ал. 1, т. 1, буква „а“
1. Големи домакински уреди:
1.1. Големи уреди за охлаждане
1.2. Хладилници
1.3. Замразители
1.4. Други големи уреди, използвани за охлаждане, консервиране и съхраняване на храна
1.5. Перални машини
1.6. Сушилни за дрехи
1.7. Съдомиялни машини
1.8. Готварски печки
1.9. Електрически фурни
1.10. Електрически котлони
1.11. Микровълнови печки
1.12. Други големи уреди, използвани за готвене и друга обработка на храна
1.13. Електрически отоплителни уреди
1.14. Електрически радиатори
1.15. Други големи уреди за отопление на
стаи, легла, мебели за сядане
1.16. Електрически вентилатори
1.17. Климатични инсталации
1.18. Друго вентилационно и климатично
оборудване
2. Малки домакински уреди:
2.1. Прахосмукачки
2.2. Уреди за почистване на килими
2.3. Други уреди за почистване
2.4. Уреди, използвани за шиене, плетене, тъкане и друга обработка на текстилни материали
2.5. Ютии и други уреди за гладене, пресоване
и друга поддръжка на облеклото
2.6. Тостери
2.7. Фритюрници
2.8. Мелнички, кафе машини и уреди за отваряне и затваряне на кутии или опаковки
2.9. Електрически ножове
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2.10. Уреди за подстригване, изсушаване на
коса, измиване на зъби, бръснене, масаж и други
уреди за грижа за тялото
2.11. Ръчни и стенни часовници и уреди за
измерване, отчитане и регистриране на време
2.12. Везни
2.13. Други малки уреди, използвани за готвене
и обработка на храна
3. Информационно-технологично и телекомуникационно оборудване:
3.1. Оборудване за централизирана обработка
на информация:
3.1.1. Големи машини за обработване на информация (сървъри от висок клас)
3.1.2. Ма лк и машини за обработ ване на
информация (сървъри от среден и нисък клас)
3.1.3. Машини за отпечатване на информация
3.2. Оборудване за персонална обработка на
информация:
3.2.1. Персонални компютри (процесор, мишка, екран и клавиатура)
3.2.2. Лаптоп компютри (процесор, мишка,
екран и клавиатура)
3.2.3. Ноутбук компютри
3.2.4. Ноутпад компютри
3.2.5. Принтери
3.2.6. Копирно оборудване
3.2.7. Електрически и електронни пишещи
машини
3.2.8. Джобни и офис калкулатори
3.2.9. Други продукти и уреди за събиране,
съхраняване, обработка, представяне или предаване на информация по електронен път
3.3. Потребителски терминали и системи
3.4. Факс апарати
3.5. Телекс апарати
3.6. Телефони
3.7. Телефонни апарати с монети и/или с карти
3.8. Безжични телефони
3.9. Клетъчни телефони
3.10. Телефонни секретари
3.11. Други продукти или уреди за предаване
на звук, образ или друга информация чрез телекомуникационни технологии
4. Потребителско оборудване и фотоволтаични панели:
4.1. Радиоприемници
4.2. Телевизори
4.3. Видеокамери
4.4. Видеозаписващи устройства
4.5. Hi-fi записващи устройства
4.6. Аудиоусилватели
4.7. Музикални инструменти
4.8. Други продукти или оборудване за записване или възпроизвеждане на звук или образ,
включително сигнали или други технологии за
разпространение на звук и образ, различни от
телекомуникационните технологии
4.9. Фотоволтаични панели
5. Осветителни тела:
5.1. Освет и телни тела за фл уоресцен т ни
лампи с изключение на осветителните тела в
домакинствата
5.2. Друго оборудване за осветление или оборудване за разпръскване или контролиране на
светлина с изключение на електрически лампи
с нажежаема жичка
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5а. Газоразрядни лампи:
5а.1. Прави флуоресцентни лампи
5а.2. Малки флуоресцентни лампи
5а.3. Газоразрядни лампи с висок интензитет,
включително натриеви лампи с високо налягане
и металхалогенни лампи
5а.4. Натриеви лампи с ниско налягане
6. Електрически и електронни инструменти
(с изключение на големи единици стационарно
промишлено оборудване):
6.1. Бормашини
6.2. Триони
6.3. Шевни машини
6.4. Оборудване за струговане, смилане, фрезоване, шлифоване, рендосване, рязане, нарязване,
пробиване, перфориране, щанцоване, фалцоване,
огъване или подобни процеси на обработка на
дърво, метал и други материали
6.5. Инструменти за занитване, заковаване
или завинтване или отстраняване на нитове,
гвоздеи, винтове или за подобна употреба
6.6. Инструменти за заваряване, запояване
или за подобна употреба
6.7. Оборудване за пулверизиране, пръскане,
диспергиране или друга обработка на течности
или газообразни вещества чрез други средства
6.8. Инструменти за косене или други градинарски дейности
7. Играчки, уреди за спорт и отдих
7.1. Електрически влакчета или комплекти
състезателни коли
7.2. Портативни конзоли за видеоигри
7.3. Видеоигри
7.4. Компютърни устройства за колоездене,
гмуркане, бягане, гребане и други
7.5. Спортни уреди с електрически или електронни компоненти
7.6. Монетни игрални автомати
8. Медицински изделия (с изключение на
всички имплантирани и замърсени продукти):
8.1. Оборудване за:
8.1.1. радиотерапия/лъчетерапия
8.1.2. кардиология
8.1.3. диализа
8.2. Апарати за изкуствено дишане
8.3. Оборудване за ядрена медицина
8.4. Лабораторно оборудване за инви т ро
диагностика
8.5. Оборудване за анализ
8.6. Замразители
8.7. Уреди за тестване на възпроизводителната
способност
8.8. Други уреди за диагностика, профилактика, проследяване, лечение, облекчаване на заболяване, нараняване или увреждане (инвалидност)
9. Инструменти за мониторинг и контрол:
9.1. Детектори за дим
9.2. Терморегулатори
9.3. Термостати
9.4. Уреди за измерване, претегляне или регулиране, използвани в бита или като лабораторно
оборудване
9.5. Други инструменти за мониторинг и
контрол, които се използват в промишлените
инсталации (например в контролните панели)
10. Автомати:
10.1. Автомати за горещи напитки
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10.2. Автомати за горещи или студени бутилки
или метални кутии
10.3. Автомати за твърди продукти
10.4. Банкомати
10.5. Всички уреди, които автоматично доставят всякакви видове продукти

Приложение № 3
към чл. 3, ал. 1, т. 1, буква „б“
Категории електрическо и електронно
оборудване
1. Топлообменно оборудване
2. Екрани, монитори и оборудване, част от
което са екрани с повърхност, по-голяма от 100 cm2
3. Лампи
4. Големи уреди (всеки от външните размери
е над 50 cm), включително, но не само:
Домакински уреди; информационно-технологично и телекомуникационно оборудване;
потребителско оборудване; осветителни тела;
оборудване за възпроизвеждане на звук или
образ, музикално оборудване; електрически и
електронни инструменти; играчки, уреди за спорт
и отдих; медицински изделия; инструменти за
мониторинг и контрол; автомати; оборудване
за генериране на електрически ток. В тази категория не се включва оборудването, включено
в категории 1 – 3.
5. Малки у реди (нито един от външните
размери не надвишава 50 cm), включително, но
не само:
Домакински уреди; потребителско оборудване;
осветителни тела; оборудване за възпроизвеждане
на звук или образ, музикално оборудване; електрически и електронни инструменти; играчки,
уреди за спорт и отдих; медицински изделия;
инструменти за мониторинг и контрол; автомати;
оборудване за генериране на електрически ток.
В тази категория не се включва оборудването,
включено в категории 1 – 3 и 6.
6. Малко информационно-технологично и
телекомуникационно оборудване (нито един от
външните размери не надвишава 50 cm)

Приложение № 4
към чл. 3, ал. 2, т. 2
Неизчерпателен списък на видовете уреди, оп
ределени в отделните категории електрическо
и електронно оборудване, съгласно приложение
№ 3 към чл. 3, ал. 1, т. 1, буква „б“
1. Топлообменно оборудване
Хладилници, замразители и уреди за съхранение на замразени продукти, оборудване, което
автоматично доставя изстудени продукти, климатични инсталации, оборудване за изсушаване
на въздуха, термопомпи, маслени радиатори и
други топлообменни уреди, които използват други
течности вместо вода за топлообмен.
2. Екрани, монитори и оборудване, част от
което са екрани с повърхност, по-голяма от 100 cm2
Екрани, телевизори, LCD фоторамки, монитори, лаптоп компютри, ноутбук компютри.
3. Лампи
Прави фл уоресцентни лампи, компак тни
флуоресцентни лампи, флуоресцентни лампи,
газоразрядни лампи с висок интензитет, вклю-

ВЕСТНИК

С Т Р. 3 3

чително натриеви лампи с високо налягане и
метал-халогенни лампи, натриеви лампи с ниско
налягане, светодиодни лампи.
4. Големи уреди
Перални машини, сушилни за дрехи, съдомиялни машини, готварски печки, електрически фурни, електрически котлони, осветителни
тела, оборудване за възпроизвеждане на звук
или образ, музикално оборудване (с изключение на органи с тръби, монтирани в църкви),
уреди, използвани за плетене и тъкане, големи
машини за обработване на информация, големи машини за отпечатване на информация,
копирно оборудване, големи монетни игрални
автомати, големи медицински изделия, големи
инструменти за мониторинг и контрол, големи
уреди, които автоматично доставят продукти и
пари, фотоволтаични панели.
5. Малки уреди
Пра хосм у качк и, у реди за почист ване на
килими, уреди, използвани за шиене, осветителни тела, микровълнови печки, вентилационно оборудване, ютии, тостери, електрически
ножове, електрически кани, часовници и ръчни
часовници, електрически самобръсначки, везни,
уреди за грижа за косата и тялото, калкулатори,
ра диоприемници, ви деокамери, ви деозаписващи устройства, hi-fi оборудване, музикални
инструменти, оборудване за възпроизвеждане
на звук или образ, електрически и електронни
играчки, уреди за спорт, компютърни устройства
за колоездене, гмуркане, бягане, гребане и др.,
детектори за дим, терморегулатори, термостати,
малки електрически и електронни инструменти,
малки медицински изделия, малки инструменти
за мониторинг и контрол, малки уреди, които
автоматично доставят продукти, малки уреди с
интегрирани фотоволтаични панели.
6. Малко информационно-технологично и
телекомуникационно оборудване (нито един от
външните размери не надвишава 50 cm)
Мобилни телефони, навигационни системи
GPS, джобни калкулатори, рутери, персонални
компютри, принтери, телефони.

Приложение № 5
към чл. 6, ал. 1
Обозначение за маркиране на електрическо и
електронно оборудване
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Обозначението за разделно събиране изобразява зачертан контейнер на колела, както е
показано на фигурата.
Съдържанието, размерът и дизайнът на маркировката са посочени в българския стандарт,
който въвежда изискванията на БДС EN 50419.
Могат да бъдат избрани следните възможности:
1. В некодиран текст в съответствие с българския стандарт, който въвежда изискванията
на БДС ISO 8601, или в друг кодиран текст, при
което кодът трябва да бъде предоставен на съоръженията за третиране на ИУЕЕО.
2. Обозначение съгласно фигурата, представляващо плътен (попълнен) баркод под обозначението, изобразяващо зачертан контейнер.
Забележка. Височината (h) на баркода трябва
да бъде по-голяма от 0,3a, или 1 mm.

Приложение № 6
към чл. 10, ал. 6
Изчисляване на пазарния дял, необходим за
изпълнение на целите по чл. 10 за съответната
година
Пазарният дял на всяко лице, което пуска на
пазара ЕЕО, се изчислява по формулата:
Плк * 100
П [%] = -------------------------------------- ,
(Пн+Пн1+Пн 2)/3
където:
П [%] е пазарният дял на лицето за съответната категория по приложение № 1 или по
приложение № 3;
Плк – пуснатото на пазара ЕЕО от съответната
категория по приложение № 1 или по приложение
№ 3 през съответната година;
Пн+Пн1+Пн 2 – пуснатото на пазара ЕЕО на
Република България от съответната категория
по приложение № 1 или по приложение № 3 от
всички лица през предходните три години.

Приложение № 7
към чл. 15, ал. 2
Минимални изисквания за превози
1. С цел да се направи разграничение между
ЕЕО и ИУЕЕО, в случай че притежателят на
въпросния предмет твърди, че възнамерява да
превози или че превозва използвано ЕЕО, а не
ИУЕЕО, притежателят му трябва да разполага
със следното в подкрепа на твърдението си:
а) копие на фактурата и договора, свързани
с продажбата и/или прехвърлянето на правото
на собственост върху ЕЕО, в които се посочва,
че въпросното оборудване е предназначено за
директна повторна употреба и че е напълно
функционално;
б) доказателство за оценката или изпитването
под формата на копие от протокола от изпитването (сертификат за изпитване, доказателство за
годност) за всяка единица оборудване в пратката
и протокол, съдържащ цялата информация от
протокола по изпитването съгласно т. 3;
в) декларация, изготвена от притежателя,
който организира транспортирането на ЕЕО, че
нито един от материалите или оборудването от
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пратката не представлява отпадък по смисъла
на § 1, т. 17 от ДР на ЗУО, и
г) подходяща защита срещу повреда по време
на транспортирането, натоварването и разтоварването, по-специално посредством достатъчно
здрава опаковка и подходящо подреждане на
товара.
2. Като изключение т. 1, букви „а“ и „б“ и
т. 3 не се прилагат, когато придружаващите документи съдържат убедителни доказателства, че
превозът се извършва в рамките на споразумение
за прехвърляне между търговци, и че:
а) ЕЕО се изпраща на производителя или на
трето лице, действащо от негово име, за поправка
като дефектно в гаранционен срок с намерение
за повторна употреба, или
б) използвано т о ЕЕО за п рофесиона лна
употреба се изпраща на производителя или на
трето лице, действащо от негово име, или на
съоръжения на трето лице в държави, в които
се прилага Решение C(2001)107/Окончателно на
Съвета на ОИСР относно преразглеждането на
Решение C(92)39/Окончателно за контрол върху
трансграничното движение на отпадъци, предназначени за операции по оползотворяване, за
обновяване или ремонт в рамките на действителен
договор с намерение за повторна употреба, или
в) дефектното използвано ЕЕО за професионална употреба, например медицински изделия
или техните части, се изпраща на производителя
или на трето лице, действащо от негово име, за
анализ на първопричините в рамките на действителен договор в случаите, когато този анализ
може да бъде извършен само от производителя
или от трети лица, действащи от негово име.
3. За да се докаже, че превозът се състои от
използвано ЕЕО, а не от ИУЕЕО, е необходимо
да бъдат извършени следните стъпки за изпитване и запазване на протокол от изпитването
за използвано ЕЕО:
Стъпка 1: Изпитване:
а) Изпитва се годността и се преценява наличието на опасни вещества. Изпитванията, които
се провеждат, зависят от вида ЕЕО. За по-голямата част от използваното ЕЕО е достатъчно
изпитване за работата на основните функции.
б) Резултатите от оценката и изпитването се
документират.
Стъпка 2: Протокол от изпитването:
а) Протоколът от изпитването се прикрепя
стабилно, но като може да се отстранява, или
към самото ЕЕО (ако то не е опаковано), или към
опаковката, така че да може да бъде прочетен
без разопаковане на оборудването.
б) Протоколът съдържа следната информация:
аа) наименование на изделието (наименованието на оборудването, ако е посочено в приложение № 2 или № 4, в зависимост от случая, и
категорията, определена в приложение № 1 или
№ 3, в зависимост от случая);
бб) идентификационен номер на изделието
(вид №), когато има такъв;
вв) година на производство (ако е известна);
гг) наименование и адрес на дружеството,
отговорно за представяне на доказателство за
годност;
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дд) резултати от изпитването, както е описано
в стъпка 1 (включително дата на изпитването
за работата на функциите);
ее) вид проведени изпитвания.
4. Освен документацията, изисквана по т. 1, 2
и 3, всеки товар (например контейнер за превоз,
камион) използвано ЕЕО, се придружава от:
а) подходящ документ за превоз, например
международна товарителница за автомобилен
превоз (CMR) или товарителница;
б) декларация на отговорното лице относно
неговата отговорност.
5. При липса на доказателство, че даден
предмет представлява използвано ЕЕО, а не
ИУЕЕО, в необходимата документация, изисквана
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по т. 1 – 4, и при липса на подходяща защита
срещу повреда по време на транспортирането,
натоварването и разтоварването, по-специално
посредст вом достат ъчно зд рава опаковка и
подходящо подреждане на товара, което е част
от задълженията на притежателя, организиращ
транспортирането, компетентните органи приемат,
че изделието е ИУЕЕО и че товарът представлява незаконен превоз. При тези обстоятелства
товарът се третира в съответствие с чл. 24 и 25
от Регламент (ЕО) № 1013/2006.
6. Документите по т. 1 – 5 се представят на
български или на английски език. В случаите,
когато документите са представени на английски
език, компетентният орган има право да изисква
официален превод на български език.

Приложение № 8
към чл. 32, ал. 1
Декларация за добросъвестно предаване и придобиване на ИУЕЕО и компоненти, материали и вещества
от ИУЕЕО за повторна употреба
№ ............ от ..................... г.
1. Физическо лице/юридическо лице ............................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................,
(наименование, ЕИК)

представляван от ..............................................................................................................................................................
(име и фамилия, длъжност)

Седалище на ф.л./ю.л. .....................................................................................................................................................
(адрес по съдебната регистрация, телефон и факс)

..............................................................................................................................................................................
2. Придобил:
Физическо лице/юридическо лице ...............................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................,
(наименование или ЕГН)

представляван от ..............................................................................................................................................................
(име и фамилия, длъжност)

Седалище на ф.л./ю.л. .....................................................................................................................................................
(адрес по съдебната регистрация или настоящ адрес, телефон и факс)

ДЕКЛАРИРАМЕ, ЧЕ:
1. ИУЕЕО като цял уред, образувано от ЕЕО: ...........................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
(идентификация и описание на ЕЕО – вид по приложение № 2 или № 4, търговска марка, наименование/модел)

2. Следните материали, компоненти и вещества от ИУЕЕО ..................................................................................
..............................................................................................................................................................................
(идентификация и описание на материали, компоненти и вещества от ИУЕЕО)

е/са предадено/и, съответно придобито/и добросъвестно за повторна употреба чрез ........................................
..............................................................................................................................................................................
(вид на сделката)

на ...................... г.
(дата)
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Декларираме, че ни е известна отговорността, която носим за попълване на неверни данни по чл. 313 от
Наказателния кодекс.
.................................................

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

(място и дата на издаване)

(подпис и/или печат на предал)

..........................................................
(подпис и/или печат на придобил)

Приложение № 9
към чл. 41, ал. 1

Приложение № 10
към чл. 43, ал. 1

Изисквания към площадките за съхраняване
(включително за предварително съхраняване)
и предварително третиране на ИУЕЕО

Предварително третиране на ИУЕЕО, компо
ненти, материали и вещества от него
I. От разделно събраното ИУЕЕО задължително се отстраняват следните компоненти,
материали и вещества:
1. Кондензатори, съдържащи полихлорирани бифенили (ПХБ) и полихлорирани терфенили (ПХТ).
2. Компоненти, съдържащи живак, например
прекъсвачи и лампи за вътрешно осветяване на
екрани.
3. Батерии и акумулатори.
4. Печатни платки на мобилни телефони,
както и на други уреди, ако повърхността на
печатните платки е по-голяма от 10 cm 2 .
5. Тонер касети, съдържащи течен или пастообразен тонер, в т. ч. цветен тонер.
6. Пластмаси, съдържащи бромирани добавки
за огнеустойчивост.
7. Азбестови отпадъци и компоненти, които
съдържат азбест.
8. Електроннолъчеви тръби.
9. Хлорофлуоровъглеводородите (CFC), ненапълно халогенираните хлорофлуоровъглеводороди
(HCFC) или ненапълно халогенираните флуоровъглеводороди (HFC), ненапълно халогенираните
въглеводороди (HC) при спазване изискванията
на Наредбата за установяване на мерки по прилагане на Регламент (ЕО) № 1005/2009 относно
вещества, които нарушават озоновия слой.
10. Газоразрядни лампи.
11. Дисплеи с течни кристали (LCD) заедно с
техните корпуси, когато е подходящо, с повърхност
повече от 100 cm 2 и всички други дисплеи, които
са вътрешно осветeни с газоразрядни лампи.
12. Външни електрически кабели.
13. Компоненти, съдържащи огнеупорни керамични влакна, както са описани в част 3 от
Приложение VI на Регламент (ЕО) № 1272/2008
на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси.
14. Компоненти, съдържащи радиоактивни
вещества, с изключение на компоненти, които са под праговете на напрежение, съгласно
Закона за безопасно използване на ядрената
енергия и подзаконовите нормативни актове по
прилагането му.

I. Площадките за съхраняване (включително
за предварително съхраняване) на ИУЕЕО трябва
да отговарят на следните изисквания:
1. Площадките, на които се разполага ИУЕЕО,
да са с непропускливи покрития и да са оборудвани със съоръжения за събиране на разливи и
където е целесъобразно, с утаители и съоръжения
за обезмасляване.
2. Площадките, на които се разполага ИУЕЕО,
да са снабдени с навес или съхраняването на
ИУЕЕО да се извършва в затворени контейнери.
3. Да са оборудвани с везни за измерване
теглото на приеманото и предаваното ИУЕЕО.
II. Площадките за предварително третиране
на ИУЕЕО трябва да отговарят на следните
изисквания:
1. Площадките, на които се извършва предварителното третиране, да са закрити, с непропускливи покрития и да са оборудвани със
съоръжения за събиране на разливи и където
е целесъобразно, с утаители и съоръжения за
обезмасляване.
2. Площадките, на които се разполага ИУЕЕО,
както и опасните компоненти, материали и вещества от предварителното третиране на ИУЕЕО
да са снабдени с навес или съхраняването им да
се извършва в затворени контейнери.
3. Да са оборудвани със:
а) везни за измерване теглото на приеманото
и предаваното ИУЕЕО, както и на компонентите,
материалите и веществата от предварителното
третиране на ИУЕЕО;
б) затворени съдове за съхраняване на батерии и акумулатори; кондензатори, съдържащи
полихлорирани бифенили (ПХБ) и полихлорирани терфенили (ПХТ) и други опасни отпадъци,
както и контейнери за радиоактивни отпадъци;
в) пречиствателни съоръжения за отпадъчни
води, отговарящи на нормативните изисквания;
г) съоръжения за източване на течности и/
или газове от ИУЕЕО.
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15. Електролитни кондензатори, съдържащи
вещества, подлежащи на контрол (височина >
25 mm, диаметър > 25 mm или пропорционално
подобен обем).
Компонентите, материалите и веществата по
т. I, с изключение на тези по т. 14, се предават
за оползотворяване и/или обезвреждане, което се извършва при спазване изискванията на
ЗУО и на подзаконовите нормативни актове по
прилагането му.
II. Следните разделно събрани ИУЕЕО и
компоненти от ИУЕЕО се третират, както следва:
1. Електроннолъчеви тръби: луминесцентното
покритие трябва да бъде отстранено.
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2. Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, съдържащо течности и/или
газове, които нарушават озоновия слой или имат
потенциал на глобално затопляне над 15, както
и тези, които се съдържат в топлоизолационната
пяна и в системите за охлаждане: Течностите
и/или газовете трябва да бъдат третирани съгласно изискванията на Наредбата за установяване на мерки по прилагане на Регламент (ЕО)
№ 1005/2009 относно вещества, които нарушават
озоновия слой.
3. Газоразрядни лампи: живакът трябва да
бъде отстранен.
III. Точки І и ІІ се прилагат, без да се възпрепятства повторната употреба и рециклирането
на компонентите или на целите уреди.

Приложение № 11
към чл. 51, ал. 1
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЕЛЕКТРИЧЕСКО И ЕЛЕКТРОННО ОБОРУДВАНЕ
ЗА ПЕРИОДА ОТ ..................... ДО ......................
ЗА ........................ г.
ПРЕДОСТАВЯ СЕ ОТ:
ИНДИВИДУАЛНО ИЗПЪЛНЯВАЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯТА СИ ЛИЦЕ
ОРГАНИЗАЦИЯ ПО ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ
ЛИЦА, ЗАПЛАТИЛИ ПРОДУКТОВА ТАКСА В ПУДООС
(маркира се с „Х“)
Таблица 1. Електрическо и електронно оборудване, което е пуснато на пазара
Име

Общо

ЕИК

Предназначение

-

-

Категории ЕЕО по
Количество пуснато на пазара
приложение № 1 електрическо и електронно оборудване
(кг)

-

Забележки:
Колона 1 – попълва се името на лицето, пускащо на пазара ЕЕО.
Колона 2 – попълва се ЕИК на лицето, пускащо на пазара ЕЕО.
Колона 3 – попълва се съгласно номенклатурата: 01 – за употреба в бита; 02 – за употреба извън бита.
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Таблица 2. Електрическо и електронно оборудване, което е изнесено или изпратено от пуснатото на пазара
Име

ЕИК

Предназначение

-

-

Общо

Категории ЕЕО Количество електрическо и електронно
по приложение
оборудване, което е изнесено или
№ 1
изпратено от пуснатото на пазара (кг)

-

Забележки:
Колона 1 – попълва се името на лицето, което изнася/изпраща ЕЕО.
Колона 2 – попълва се ЕИК на лицето, което изнася/изпраща ЕЕО.
Колона 3 – попълва се съгласно номенклатурата: 1 – за употреба в бита; 2 – за употреба извън бита.
Дата: ............................................. Ръководител: ........................................................................ (име, подпис, печат)

Приложение № 12
към чл. 59, ал. 1, ал. 4, т. 11 и ал. 6, т. 11
ОТЧЕТ
за изпълнение на целите по чл. 10 и 14
за ................г.
ДАННИ ЗА:
организация по оползотворяване
лице, изпълняващо задълженията си индивидуално
(маркира се с „Х“)

Наименование: ...................................................................... ЕИК :...............................................................................
Седалище и адрес на управление: ........................................
телефон: ................................................ факс: ........................................
e-mail: ........................................
Лице за контакти:
Име: ......................................................................... Длъжност: .....................................................................................
телефон:................................................ факс: ........................................
e-mail: ........................................
1. Общо количество ЕЕО, пуснато на пазара на Република България ..............................................................кг
2. Количество ЕЕО, пуснато на пазара на Република България от лицето/организацията .......................... кг
3. Пазарен дял на лицето/организацията..................................%
4. Общо количество на ИУЕЕО, което всички задължени лица трябва да съберат ........................................кг
5. Количество ИУЕЕО, което лицето/организацията е задължено/задължена да събере ............................. кг
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Таблица 1
Категории ЕЕО по
приложение № 1

Количество ЕЕО за бита, пуснато на
пазара на Република България от лицето/
организацията
(кг)

Количество на събраното ИУЕЕО от
бита от лицето/организацията
маркирано

немаркирано

(кг)

(кг)

1
2
3
4
5
5а – газоразрядни
лампи
6
7
8
9
10
Общо

Таблица 2
Категории ЕЕО по
приложение № 1

Количество ЕЕО за извън бита, пуснато на Количество на събраното ИУЕЕО извън
бита от лицето/организацията
пазара на Република България от лицето/
организацията
маркирано
немаркирано
(кг)

1
2
3
4
5
5а – газоразрядни
лампи
6
7
8
9
10
Общо

(кг)

(в случай че е
събрано)
(кг)
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Таблица 3
Оползотворени мате- Общо оползотРециклирани и повСъбрано
Предвариали, компоненти и ворени материКатегоПредадено
торно използвани
ИУЕЕО
рително
вещества, получени али, компоненрии ЕЕО
за повторна
материали, компоот литретирано
от предварително
ти и вещества,
по приупотреба
ненти и вещества,
цето/
ИУЕЕО
третиране на ИУЕЕО
получени от
ложение
като цял
получени от предваорганиот събра(с изключение на
предварително
№1
уред
рително третиране
зацията
ното
рециклираните и пов- третиране на
на ИУЕЕО
торно използваните)
ИУЕЕО
1

кг

кг

кг

кг

%

кг

%

кг

%

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1
2
3
4
5
5а – газоразрядни
лампи
6
7
8
9
10
Общо

-

-

-

Приложение № 13
към чл. 51, ал. 1
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЕЛЕКТРИЧЕСКО И ЕЛЕКТРОННО ОБОРУДВАНЕ
ЗА ПЕРИОДА ОТ ..................... ДО ......................
ЗА ........................ Г.
ПРЕДОСТАВЯ СЕ ОТ:
ИНДИВИДУАЛНО ИЗПЪЛНЯВАЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯТА СИ ЛИЦЕ
ОРГАНИЗАЦИЯ ПО ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ
ЛИЦА, ЗАПЛАТИЛИ ПРОДУКТОВА ТАКСА В ПУДООС
(маркира се с „Х“)

Таблица 1. Електрическо и електронно оборудване, което е пуснато на пазара
Име

Общо

ЕИК

Категории ЕЕО по
приложение № 3

-

-

Количество пуснато на пазара
електрическо и електронно оборудване
(кг)

Забележки:
Колона 1 – попълва се името на лицето, пускащо на пазара ЕЕО.
Колона 2 – попълва се ЕИК на лицето, пускащо на пазара ЕЕО.
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Таблица 2. Електрическо и електронно оборудване, което е изнесено или изпратено от пуснатото на пазара

Име

Общо

ЕИК

Категории ЕЕО по
приложение № 3

-

-

Количество електрическо и електронно
оборудване, което е изнесено или
изпратено от пуснатото на пазара
(кг)

Забележки:
Колона 1 – попълва се името на лицето, което изнася/изпраща ЕЕО.
Колона 2 – попълва се ЕИК на лицето, което изнася/изпраща ЕЕО.
Дата: ............................................. Ръководител: ........................................................................ (име, подпис, печат)

Приложение № 14
към чл. 59, ал. 1, ал. 4, т. 11 и ал. 6, т. 11
ОТЧЕТ
за изпълнението на целите по чл. 10 и 14
за ................г.
ДАННИ ЗА:
организация по оползотворяване
лице, изпълняващо задълженията си индивидуално
(маркира се с „Х“)
Наименование: .............................................................. ЕИК: ..............................................................
Седалище и адрес на управление: ........................................................
телефон: ................................................ факс: ........................................
e-mail: ........................................
Лице за контакти:
Име:................................................ Длъжност: .......................................
телефон:................................................ факс: ..........................................
e-mail: ........................................
1. Общо количество ЕЕО, пуснато на пазара на Република България ............................................................. кг
2. Количество ЕЕО, пуснато на пазара на Република България от лицето/организацията .......................... кг
3. Пазарен дял на лицето/организацията .................................. %
4. Общо количество на ИУЕЕО, което всички задължени лица трябва да съберат …………………. %
5. Количество ИУЕЕО, което лицето/организацията е задължено/задължена да събере ........... %
Таблица 1
Категории ЕЕО по
приложение № 3

Количество ЕЕО, пуснато на пазара на
Република България от лицето/
организацията
(кг)

1
2
3

Количество на събраното ИУЕЕО
от лицето/организацията
маркирано

немаркирано

(кг)

(кг)

С Т Р.
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Категории ЕЕО по
приложение № 3

ВЕСТНИК

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

БРОЙ 100
Количество на събраното ИУЕЕО
от лицето/организацията

(кг)

маркирано

немаркирано

(кг)

(кг)

4
5
6
Общо

Таблица 2
КатегоСъбрано
Преда- Предвари
рии ЕЕО ИУЕЕО
дено за
телно
по приот лице- повторна третирано
ложение то/орга- употреба ИУЕЕО
№3
низацията като цял от събрауред
ното

1

Рециклирани и
повторно използвани материали,
компоненти и вещества, получени
от предварително третиране на
ИУЕЕО

Оползотворени мате- Общо оползотвориали, компоненти и рени материали,
вещества, получени
компоненти и
от предварително
вещества, получетретиране на ИУЕЕО ни от предвари(с изключение на
телно третиране
рециклираните и повна ИУЕЕО
торно използваните)

кг

кг

кг

кг

%

кг

%

кг

%

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1
2
3
4
5
6
Общо

-

-

-
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 257
ОТ 14 НОЕМВРИ 2013 Г.
за изменение и допълнение на Наредбата за
изискванията към напитките от плодове, при
ета с Постановление № 219 на Министерския
съвет от 2002 г. (обн., ДВ, бр. 94 от 2002 г.;
изм. и доп., бр. 1 от 2004 г. и бр. 12 от 2011 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В наименованието на наредбата думите
„напитките от плодове“ се заменят със „соковете от плодове и някои сходни продукти,
предназначени за консумация от човека“.
§ 2. Член 1 се изменя така:
„Чл. 1. (1) С наредбата се определят изиск
ванията към производителите, търговците и
вносителите относно наименованията, състава, характеристиките и етикетирането на
сок от плодове, сок от плодове от концентрат,
концентриран сок от плодове, сок от плодове екстрахиран с вода, дехидратиран сок от

плодове или сок на прах от плодове и нектар
от плодове, наричани по-нататък „сокове от
плодове и нектари от плодове“.
(2) Наредбата не се прилага за напитки,
чиито наименования, състав и характеристики не попадат в обхвата на изискванията
на раздел II. За тях се прилагат общите
изисквания за етикетиране, определени с
Наредбата за изискванията за етикетирането
и представянето на храните, приета с Постановление № 136 на Министерския съвет от
2000 г. (обн., ДВ, бр. 62 от 2000 г.; изм. и доп.,
бр. 40 от 2002 г., бр. 19 и 100 от 2003 г., бр. 98
от 2004 г., бр. 82 от 2005 г., бр. 20 от 2006 г.,
бр. 75 от 2007 г., бр. 48 от 2008 г., бр. 47 от
2010 г., бр. 42 от 2012 г. и бр. 74 от 2013 г.).“
§ 3. В чл. 2 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 след думите „получен от“ се
добавя „ядивната част на“.
2. В ал. 2 думите „са отделени при процеса
на преработка“ се заменят със „се получават
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с подходящите за целта физически методи от
същите плодове“.
3. В ал. 3 думата „месестата“ се заличава.
4. В ал. 4 думите „при условие че се прилага
технология, при която относителният дял на
кората е намален до минимум“ се заличават.
5. Създават се ал. 5 – 7:
„(5) Сок, получен от плодове със семки,
семена или кожица, не може да съдържа части
или компоненти от семки, семена или кожица.
(6) Изискването по ал. 5 не се прилага за
случаите, когато части или компоненти от
семки, семена или кожица не могат да бъдат
отстранени посредством прилагане на добри
производствени практики.
(7) При производството на сок от плодове
се разрешава смесване на сок от плодове и
плодово пюре.“
§ 4. В чл. 3 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Наименованието „сок от плодове от
концентрат“ се използва за продукт, получен
чрез разреждане на концентриран сок от плодове, определен в чл. 4, с питейна вода, която
отговаря на изискванията на Наредба № 9 от
2001 г. за качеството на водата, предназначена
за питейно-битови цели (обн., ДВ, бр. 30 от
2001 г.; изм. и доп., бр. 87 от 2007 г., бр. 1 от
2011 г. и бр. 15 от 2012 г.).“
2. Алинея 2 се отменя.
3. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Полученият сок от плодове по ал. 1
трябва да има съдържание на твърди разтворими вещества, отговарящи на минималните
стойности по скалата на Брикс за сокове от
плодове от концентрат, посочени в приложение № 1.“
4. В ал. 4 думите „екстрахиран сок от
плода“ се заменят с „прясно екстрахиран сок
от плода“.
5. Алинея 5 се изменя така:
„(5) Ароматът, пулпът и клетките на плодове, които се получават с подходящите за
целта физически методи от същите плодове,
могат да бъдат възстановени в сока от плодове
от концентрат.“
6. Създават се ал. 6 и 7:
„(6) Сокът от плодове от концентрат се
приготвя чрез подходящи процеси, които
запазват съществените физични, химични,
органолептични и хранителни характеристики на среден тип сок, произведен от същите
плодове.
(7) При производството на сокове от плодове от концентрат е разрешено смесването
на сок от плодове и/или концентриран сок
от плодове с плодови пюрета и/или концентрирано плодово пюре.“
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§ 5. В чл. 4 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея
думите „се отстрани“ се заменят с „е отстранено“.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Ароматът, пулпът и клетките на плодове, които се получават с подходящите за
целта физически методи от същите видове
плодове, могат да бъдат възстановени в концентрирания сок от плодове.“
§ 6. Създава се чл. 5а:
„Чл. 5а. Наименованието „сок от плодове,
екстрахиран с вода“ се използва за продукт,
получен чрез екстракция с вода (по метод
„in-line“ – дифузия) от:
1. месести цели плодове, чийто сок не може
да бъде извлечен чрез физически методи, или
2. изсушени цели плодове.“
§ 7. В чл. 6 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Наименованието „нектар от плодове“ се
използва за ферментиращ, но неферментирал
продукт, получен чрез добавяне на вода, със
или без добавяне на захари и/или мед към
соковете от плодове по чл. 2 – 5а, към плодово
пюре, към концентрирано плодове пюре или
към смес от тези продукти, и който отговаря
на изискванията по приложение № 2.“
2. Алинея 2 се отменя.
3. Алинеи 3 и 4 се изменят така:
„(3) В съответствие с изискванията на
Регламент (ЕО) № 1924/2006 на Европейския
парламент и на Съвета относно хранителни
и здравни претенции за храните (ОВ, L 404
от 30.12.20 06 г.) в нектарите от плодове,
произвеждани без добавяне на захари или с
намалено енергийно съдържание, захарите
могат да бъдат заменени изцяло или частично
с подсладители при спазване изискванията на
Регламент (ЕО) № 1333/2008 на Европейския
парламент и на Съвета за добавките в храните
(ОВ, L 354 от 31.12.2008 г.), наричан по-нататък
„Регламент (ЕО) № 1333/2008“.
(4) Ароматът, пулпът и клетките на плодове, които се получават с подходящите за
целта физически методи от същите видове
плодове, могат да бъдат възстановени в нектара от плодове.“
§ 8. Членове 7 и 8 се изменят така:
„Чл. 7. При производството на сокове от
плодове и нектари от плодове могат да се
добавят само следните съставки:
1. витамини и минерали, разрешени с Регламент (ЕО) № 1925/2006 на Европейския
парламент и на Съвета от 20 декември 2006 г.
относно влагането на витамини, минерали и
някои други вещества в храните (ОВ, L 404
от 30.12.2006 г.);
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2. добавки в храните, разрешени в съответствие с Регламент (ЕО) № 1333/2008.
Чл. 8. При производството на сок от плодове,
сок от плодове от концентрат и концентриран
сок от плодове освен съставките по чл. 7 се
разрешава влагането и на възстановени аромат, пулп и клетки.“
§ 9. Създава се чл. 9а:
„Чл. 9а. (1) При производството на нектари от плодове освен съставките по чл. 7 се
разрешава и влагането на:
1. възстановени аромат, пулп и клетки;
2. захари и/или мед в количество, не
по-голямо от 20 на сто от общото тегло на
крайния продукт, и/или
3. подсладители.
(2) Претенция, че нектар от плодове е „без
добавени захари“, както и всяка друга претенция със същото значение за потребителя може
да бъде направена само за продукт, който не
съдържа добавени моно- или дизахариди, или
друга храна, използвана заради подслаждащите є свойства, включително подсладители,
определени с Регламент (ЕО) № 1333/2008.“
§ 10. Членове 10 – 14 се изменят така:
„Чл. 10. При производството на продуктите,
посочени в т. 1, 2.1, 3, 6 и 9 от приложение
№ 3, се разрешава добавянето на захари и/
или мед.
Чл. 11. За регулиране на киселия вкус
при производството на сокове от плодове и
нектари от плодове се разрешава прибавянето на лимонов сок и/или сок от зелени
лимони, и/или концентриран лимонов сок,
и/или концентриран сок от зелени лимони в
количество не повече от 3 g на литър краен
продукт, изразено като безводна лимонена
киселина.
Чл. 12. При производството на доматен сок
и доматен сок от концентрат в допълнение към
съставките по чл. 7 се разрешава и влагането
на сол, подправки и ароматични билки.
Чл. 13. (1) При производството на сокове
от плодове, плодови пюрета и нектари, носещи обозначения на използвания плод или
общоприетото наименование на продукта, се
използват видовете плодове, съответстващи на
ботаническото наименование по приложение
№ 1. За видовете плодове, които не са включени в приложение № 1, се използва точното
ботаническо или общоприето наименование.
(2) Стойността по скалата на Брикс за соковете от плодове е тази за прясно екстрахиран
сок от плода и не може да бъде променяна,
освен когато се смесва със сок от същия вид
плод.
(3) Минималната стойност по скалата на Брикс
за сок от плодове или плодово пюре, произведени от концентрат, е определена в приложение
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№ 1 и изключва твърдите разтворими вещества
на допълнително вложени незадължителни
съставки или добавки.
Чл. 14. При производството на сокове от
плодове и нектари от плодове се разрешава
използването само на:
1. следните технологични практики:
а) механични екстракционни процеси;
б) обичайни физически процеси, включително екстракция с вода (по метод „inline“ – дифузия) на ядивната част на плодове,
с изключение на грозде, за производство на
концентрирани сокове от плодове, при условие
че така получените концентрирани сокове от
плодове отговарят на изискванията на чл. 2 и 3;
в) десулфитиране с механични процеси при
производството на сок от грозде, сулфитирано
със серен диоксид, при условие че общото
количество серен диоксид, съдържащо се в
крайния продукт, е не повече от 10 mg на
литър;
2. следните вещества:
а) ензимни препарати: пектолитични, протеолитични и амилолитични, отговарящи на
изискванията на Регламент (ЕО) № 1332/2008
на Европейския парламент и на Съвета относно
ензимите в храните (ОВ, L 354 от 31.12.2008 г.);
б) желатин за хранителни цели;
в) танини;
г) силика зол (Silica sol);
д) въглен;
е) азот;
ж) бентонит като адсорбираща глина;
з) химически инертни спомагателни средства за филтрация и агенти за утаяване, като
перлит, отмит диатомит, целулоза, неразтворим полиамид, поливинилполипиролидон и
полистирол, които отговарят на изискванията
на Регламент (ЕО) № 1935/2004 на Европейския
парламент и на Съвета относно материалите
и предметите, предназначени за контакт с
храни (ОВ, L 338 от 13.11.2004 г.), наричан
по-нататък „Регламент (ЕО) № 1935/2004“;
и) химически инертни спомагателни средства за абсорбция, които отговарят на изискванията на Регламент (ЕО) № 1935/2004 и които
се използват за намаляване съдържанието на
нарингин и лимоноид в сока от цитрусови
плодове, без да се изменя значително съдържанието на лимоноидни глюкозиди, киселини,
захари (включително олигозахариди) или на
минерали.“
§ 11. Членове 15 и 16 се отменят.
§ 12. Член 19 се изменя така:
„Чл. 19. Когато сок от плодове и нектар от
плодове е получен само от един вид плод, в
наименованието му думата „плод“ се заменя
с името на плода.“
§ 13. В чл. 20 се правят следните изменения
и допълнения:
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1. В ал. 1 думите „напитките от плодове“ се
заменят със „соковете от плодове и нектарите
от плодове“, а след думите „лимоновият сок“
се добавя „и/или сокът от зелени лимони“.
2. В ал. 2 думите „напитката от плодове е
произведена“ се заменят със „сок от плодове
и нектар от плодове е произведен“ и думите
„вложените плодове“ се заменят с „видовете
вложени плодове“.
§ 14. Член 21 се отменя.
§ 15. В чл. 23 думите „сока от плодове са
добавени“ се заменят със „сок от плодове са
добавени повече от необходимите за възстановяване“.
§ 16. Член 24 се изменя така:
„Чл. 24. При етикетирането на концентриран сок от плодове, който не е предназначен
за предлагане на крайния потребител, се
отбелязват наличието и количеството на добавените лимонов сок, сок от зелени лимони
или киселини, разрешени за влагане в храни
съгласно Регламент (ЕО) № 1333/2008. Тази
информация се нанася на опаковката или върху
етикета, трайно прикрепен към опаковката,
или в придружаващата документация.“
§ 17. В чл. 25 ал. 2 се изменя така:
„(2) Информацията по ал. 1 трябва да е
разположена в близост до наименованието
на сока от плодове или нектара от плодове,
да е изписана четливо и да се вижда ясно.“
§ 18. В чл. 26 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) При етикетирането на нектар от плодове, който съдържа естествени захари, върху
етикета може да се поставя и следният текст:
„Съдържа естествени захари“.“
§ 19. В допълнителната разпоредба се правят следните изменения и допълнения:
1. Наименованието „Допълнителна разпоредба“ се заменя с „Допълнителни разпоредби“.
2. В § 1:
а) точки 1 и 2 се изменят така:
„1. „Плодово пюре“ е ферментиращ, но
неферментирал продукт, получен чрез пресяване, ст риване и смилане на ядивната
част на цели или обелени плодове, без да се
отстранява сокът.
2. „Концентрирано плодово пюре“ е продукт, получен от плодово пюре чрез отстраняване с физически методи на определена част
от водното му съдържание. Концентрираното
плодово пюре може да има възстановен аромат, който трябва да бъде получен от същия
вид плод чрез подходящи за целта физически
методи по чл. 14, т. 1.“;
б) създават се т. 4 – 7:

ВЕСТНИК

С Т Р. 4 5

„4. „Плод“ са всичк и видове плодове,
включително и домат. Плодовете трябва да
са здрави, достатъчно узрели, пресни или
консервирани чрез физически методи или
чрез обработка/и, включително обработки
след обиране на плодовете в съответствие с
правото на Европейския съюз.
5. „Аромат“ е аромат за възстановяване,
който се получава от ядивните части на плода
чрез обработването му с подходящи физически
процеси, включително пресоване, екстракция,
дестилация, филтриране, адсорбция, изпаряване, фракциониране и концентриране. Тези
физически процеси могат да се използват за
запазване, консервиране или стабилизиране
качеството на аромата. Ароматът може също
да се получи от студено пресовано масло от
корите на цитрусови плодове и от компоненти
от костилките на плодовете.
6. „Захари“ са:
а) захари, определени с Наредбата за изискванията към захарите, предназначени за
консумация от човека, приета с Постановление
№ 209 на Министерския съвет от 2002 г. (обн.,
ДВ, бр. 89 от 2002 г.; изм. и доп., бр. 114 от
2003 г. и бр. 1 от 2004 г.);
б) фруктозен сироп;
в) захари, извлечени от плодове.
7. „Мед“ е продукт, определен с Наредбата
за изискванията към пчелния мед, предназначен за консумация от човека, приета с
Постановление № 196 на Министерския съвет
от 2002 г. (ДВ, бр. 85 от 2002 г.).“
3. Параграф 1а се изменя така:
„§ 1а. С наредбата се въвеждат изискванията на:
1. Директива 2001/112/ЕО на Съвета относно соковете от плодове и някои сходни
продукти, предназначени за консумация от
човека (ОВ, L 10 от 12.01.2002 г.);
2. Директива 2009/106/ЕО на Комисията
за изменение на Директива 2001/112/ЕО на
Съвета относно соковете от плодове и някои
сходни продукти, предназначени за консумация
от човека (ОВ, L 212 от 15.08.2009 г.);
3. Директива 2012/12/ЕС на Европейския
парламент и на Съвета за изменение на Директива 2001/112/ЕО на Съвета относно соковете от плодове и някои сходни продукти,
предназначени за консумация от човека (ОВ,
L 115 от 27.04.2012 г.).“
§ 20. В § 4 от преходните и заключителните
разпоредби думите „органите на държавния
здравен контрол“ се заменят с „органите
на официалния контрол съгласно Закона за
храните“.
§ 21. Приложение № 1 към чл. 3, ал. 3 се
изменя така:

С Т Р.
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„Приложение № 1
към чл. 3, ал. 3
Минимални стойности по скалата на Брикс за
сокове от плодове или плодови пюрета, произведени от концентрат
Общо наи- Ботаническо Минимални стойменование наименование ности по скалата
на плода
на Брикс за сок
от плодове или
плодово пюре,
произведени от
концентрат
1
Ябълка (*)
Кайсия (**)
Банан (**)
Касис (*)

Грозде (*)

Грейпфру т
(*)
Гуава (**)
Лимон (*)
Манго (**)

2
Malus
domestica
Borkh.
Prunus
armeniaca L.
Musa x
paradisiaca L.
(без plantains)
Ribes nigrum
L.
Vitis vinifera
L. или негови
хибриди
Vitis labrusca
L. или негови
хибриди
Citrus x
paradisi
Macfad.
Psidium
guajava L.
Citrus limon
(L.) Burm.f.
Mangifera
indica L.
Citrus sinensis
(L.) Osbeck

Портокал
(*)
Плод от пас и ф л о р а / Passiflora
М а р а к у я edulis Sims
(*)
Prunus persica
Праскова
(L.) Batsch
(**)
var. Persica
Pyrus
Круша (**)
communis L.
Ananas
Ананас (*) comosus (L.)
Merr.
Rubus idaeus
Малина (*)
L.
Prunus cerasus
Вишна (*)
L.
Fragaria x
Ягода (*)
ananassa
Duch.

3
11,2

ВЕСТНИК
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1

2
Lycopersicon
Домат (*) esculentum,
Mill.
Citrus
Мандарина
reticulata
(*)
Blanco

3
5,0

11,2

За продуктите, маркирани с една звездичка
(*) и произведени под формата на сок, минималната относителна плътност се определя по
отношение на водата при температура 20/20 °C.
За продуктите, маркирани с две звездички (**)
и произведени под формата на пюре, се определя само минимална некоригирана стойност по
скалата на Брикс (без корекции за киселинност).

11,2

“
§ 22. Приложение № 2 към чл. 6, ал. 1 се
изменя така:

21,0

„Приложение № 2
към чл. 6, ал. 1
Изисквания към нектари от плодове

11,0
Нектар от плодове,
получен от:

Минимално съдържание на сок и/или
пюре (% от обема на
крайния продукт)

1

2

15,9

I. Плодове, чийто сок е с неприятен кисел вкус
в натурално състояние
10,0

П лод о т пасифлора/
Маракуя

25

8,5

Ниранжила
naranjillos)

25

8,0

Касис

25

Бяло френско грозде

25

Червено френско грозде

25

Цариградско грозде

30

Ра к и т н и к/Облеп и ха/
Морски зърнастец

25

Трънки

30

Сливи

30

Quetsches (вид сливи)

30

Офика/плод калина

30

Шипка

40

Вишни

35

Череши

40

Боровинки (черни)

40

Плодове на бъз

50

Малини

40

Кайсии

40

Ягоди

40

13,5
11,2

12,0

10,0
11,9
12,8
7,0
13,5
7,0

(Q u i t o
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40

Червени боровинки

30

Дюли

50

Лимони и зелени лимони

25

Други плодове от тази
категория

25

II. Нискокиселинни, месести или силно ароматни плодове, чийто сок е с неприятен вкус
в натурално състояние
Манго

25

Банани

25

Гуава

25

Папая

25

Личи

25

Неаполитански муш
мули

25

Гуанабана – едри сочни кисели плодове
(Soursop)

25

Волско сърце или
Annonа reticulata

25

Захарни ябълки
(Annona cherimola)

25

Нар

25

Плодове на кашу
(Anacardium
occidentale)

25

Испански сливи
(Spondias purpurea)

25

Spondia tuberosa

25

Други плодове от тази
категория

25

50

Круши

50

Праскови

50

Цитрусови плодове,
с изключение на лимоните и зелените
лимони

50

Ананаси

50

Домати

50

Други плодове от същата категория

50

Специфични обозначения за някои продукти
по чл. 2 – 6
1. „vruchtendrank“: за нектари от плодове.
2. Обозначението „Süßmost“ може да се използва само в съчетание с наименованията на
продукта „Fruchtsaft“ или „Fruchtnektar“ за:
2.1. нектари от плодове, получени изключително от сокове от плодове, концентрирани сокове от
плодове или от смес от тези продукти, които не
могат да се консумират в това състояние поради
високата им естествена киселинност;
2.2. сокове от плодове, получени от ябълки
или круши, при необходимост, с добавени ябълки,
но без добавени захари.
3. „succo e polpa“ или „sumo e polpa“: за нектари
от плодове, получени изключително от плодово
пюре и/или концентрирано плодово пюре.
4. „æblemost“: за сок от ябълки без добавена захар.
5. „sur … saft“, допълнено с наименование на
датски език за използвания плод: за соковете
без добавена захар, получени от касис, череши,
червено френско грозде, бяло френско грозде,
малини, ягоди или плодове на бъз.
6. „sød … saft“ или „sødet … saft“, допълнено с
наименование на датски език за използвания плод:
за соковете, получени от този плод, с повече от
200 грама добавена захар на литър.
7. „äppelmust/äpplemust“: за сока от ябълки без
добавени захари.
8. „mosto“: синоним на сок от грозде.
9. „smiltsērkšķu sula ar cukuru“ или „astelpaju mahl
suhkruga“, или „słodzony sok z rokitnika“: за сокове,
получени от плодове на ракитник, съдържащи
не повече от 140 g добавена захар на литър.“

§ 24. Навсякъде в наредбата думите „напитките от плодове“, „напитки от плодове“ и
„напитката от плодове“ се заменят съответно
със „соковете от плодове и нектарите от плодове“, „сокове от плодове и нектари от плодове“
и „сокът от плодове и нектарът от плодове“.

III. Плодове, чийто сок е с приятен вкус в
натурално състояние
Ябълки
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§ 23. Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 се
изменя така:
„Приложение № 3
към чл. 17, ал. 2

2

Черници/Къпини

ВЕСТНИК

“

Преходни и заключителни разпоредби
§ 25. Продуктите, пуснати на пазара или
етикетирани в съответствие с Наредбата за
изискванията към напитките от плодове преди
влизането в сила на постановлението, могат
да продължат да се предлагат на пазара до
28 април 2015 г.
§ 26. Обозначението „от 28 април 2015 г.
соковете от плодове не съдържат добавени
захари“ може да се поставя на етикета в
същото зрително поле, където е обозначено
наименованието на продуктите по чл. 2 – 5а,
до 28 октомври 2016 г.
§ 27. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Пламен Орешарски
За главен секретар на Министерския съвет:
Нина Ставрева
8556
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 258
ОТ 14 НОЕМВРИ 2013 Г.

за предоставяне на допълнителни бюджетни
кредити по бюджета на Министерството на
правосъдието за 2013 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Министърът на финансите да
предостави от централния бюджет допълнителни бюджетни кредити по бюджета на
Министерството на правосъдието за 2013 г.
в размер 532 909 лв.
(2) Средствата по ал. 1 да се използват за
погасяване на главницата, представляваща
подлежаща на връщане гаранция по договор за
строителство, сключен между „Енемона“ – АД,
и Върховния касационен съд.
Чл. 2. Средствата по чл. 1 да се осигурят чрез
преструктуриране на разходите по централния
бюджет за 2013 г. по реда на чл. 34, ал. 1 от
Закона за устройството на държавния бюджет.
Чл. 3. Министърът на финансите да извърши налагащите се промени по бюджета на
Министерството на правосъдието 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
министъра на правосъдието.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Пламен Орешарски
За главен секретар на Министерския съвет:
Нина Ставрева
8557

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 259
ОТ 14 НОЕМВРИ 2013 Г.

за одобряване на допълнителни бюджетни
кредити по бюджета на Министерството на
вътрешните работи за 2013 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни бюджетни кредити в размер 70 000 лв. по бюджета
на Министерството на вътрешните работи за
2013 г. за изплащане на парични награди на
служители с полицейски правомощия.
(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят чрез
преструктуриране на разходите по централния
бюджет за 2013 г. по реда на чл. 34, ал. 1 от
Закона за устройството на държавния бюджет.
Чл. 2. Министърът на финансите по предложение на министъра на вътрешните работи
да извърши налагащите се от чл. 1 промени
по съответните бюджети за 2013 г.

ВЕСТНИК
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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 и на
министъра на вътрешните работи.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Пламен Орешарски
За главен секретар на Министерския съвет:
Нина Ставрева
8558

РЕШЕНИЕ № 625
ОТ 18 ОКТОМВРИ 2013 Г.

за отчуждаване на имоти и части от имо
ти – частна собственост, за държавна нужда за
изграждане на обект „Интермодален терминал
в Южен – Централен район на планиране
в България – Пловдив“ на територията на
община „Родопи“, област Пловдив
На основание чл. 34а, ал. 1 във връзка с
чл. 34б и § 1 от допълнителните разпоредби
на Закона за държавната собственост и чл. 60,
ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс и предвид необходимостта от осигуряване защита на особено важни държавни и
значими обществени интереси, своевременно
приключване на отчуждителните процедури
и осъществяване на строителните дейности
в определените срокове
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Отчуждава за държавна нужда за изграждане на обект „Интермодален терминал
в Южен – Централен район на планиране в
България – Пловдив“ съгласно влязъл в сила
план за регулация и застрояване и парцеларен
план, одобрен със Заповед № РД-02-14-2824
на заместник-министъра на регионалното
развитие и благоустройството от 22 ноември
2012 г., имоти и части от имоти – частна
собс т венос т, на м и ра щ и се в зем л и ще т о
на с. Златитрап, община „Родопи“, област
Пловдив, подробно описани в приложението
по вид, размер, местонахождение, размер на
паричното обезщетение и собственици.
2. Средствата, необходими за финансиране
на процедурата по отчуждаване на имотите
по т. 1, са за сметка на Национална компания
„Железопътна инфраструктура“.
3. Допуска предварително изпълнение на т. 1.
4. Решението може да се обжалва пред
Върховния административен съд в 14-дневен
срок от съобщаването му на всички заинтересовани лица по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Съобщаването да се
извърши от Национална компания „Железопътна инфраструктура“.
Министър-председател:
Пламен Орешарски
За главен секретар на Министерския съвет:
Нина Ставрева

31036.22.71

31036.22.72

31036.22.74

31036.22.76

31036.22.81

31036.22.82

31036.22.90

31036.22.93

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

31036.22.196

022093

4,999
1320,000

2,300
2,299
3,500

Овощна
градина
Овощна
градина
Овощна
градина
Овощна
градина
Овощна
градина
Овощна
градина
Овощна
градина
Овощна
градина
Друг вид
нива
Овощна
градина
Овощна
градина
Друг вид
нива
Овощна
градина

Земеделска
територия

Земеделска
територия

Земеделска
територия

Земеделска
територия

Земеделска
територия

Земеделска
територия

Земеделска
територия

Земеделска
територия

Земеделска
територия

Земеделска
територия

Земеделска
територия

Земеделска
територия

Земеделска
територия

3,001

6,067

2,301

9,750

8,350

1320,000

1320,000

6,686

2,300

6

5
Овощна
градина

4

Начин на
трайно
ползване

Земеделска
територия

Вид на територията

0,077

3,500

2,299

2,300

0,127

2,301

2,928

2,497

1320,000

1320,000

1320,000

1,489

6,686

0,079

7

49,67

2408,00

1482,86

1483,50

81,92

1484,15

1888,56

1610,570

851,40

851,40

851,40

960,41

4743,72

50,96

8

за земя

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000

0,00

0,00

0,00

0,00

13 200,60

0,00

9

за
сгради

0,00

7227,96

0,00

0,00

0,00

0,00

2245,76

11 734,800

142,20

0,00

0,00

0,00

1687,50

0,00

10

за трайни
насаждения

за подобрения

0,00

646,89

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11

други

50

10 283

1483

1484

82

1484

4134

13 345

994

851

851

960

19 632

51

12

размер
(в лв.)

Стойност на паричното обезщетение
(в лв.)

Петър Костадинов
Керимов

Йордан Тилев Балабуров

н-ци на Йордан Христов Бакалов

Димитър Христосков
Бакалов

н-ци на Иван Илиев
Бонин
„АЛИК А“ – ЕООД

н-ци на Иван Христов
Бакалов

Димитър Благовестов
Шенгаров

Петър Александров
Александров

Василка Кръстева
Савова

Николина Кръстева
Ендрева

Екатерина Кръстева
Джамбова

н-ци на Велика Лазарова Василева

Петранка Стоилова
Ранчева
Владимир Петров
Попчев

Николай Димитров
Деведжиев

13

Име на собственика
(трите имена)

ВЕСТНИК

022090

022082

022081

022076

022074

022072

022071

022196

022195

022194

022068

022062

022043

3

Имот
№ по
КВС

Площ,
подлежаща на
отчуждаване
(в дка)

ДЪРЖАВЕН

6.

31036.22.195

31036.22.68

3.

31036.22.70

31036.22.62

2.

5.

31036.22.43

1.

31036.22.194

2

1

4.

Имот с идентификатор

№

Площ
на
имота
(в дка)

с. Златитрап, ЕКАТТЕ 31036, община „Родопи“, област Пловдив

Приложение
към т. 1

БРОЙ 100
С Т Р. 4 9

2

31036.22.129

31036.22.130

31036.22.131

31036.22.132

31036.22.133

31036.22.134

31036.22.147

31036.22.177

31036.22.178

31036.22.179

31036.22.180

31036.22.181

31036.22.201

31036.22.209

31036.22.210

1

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

022210

Овощна
градина
Овощна
градина

Овощна
градина

Овощна
градина

Друг вид
нива
Овощна
градина
Овощна
градина
Овощна
градина
Овощна
градина
Друг вид
нива
Друг вид
нива
Овощна
градина
Овощна
градина

Земеделска
територия

Земеделска
територия

Земеделска
територия

Земеделска
територия

Земеделска
територия

Земеделска
територия

Земеделска
територия

Земеделска
територия

Земеделска
територия

Земеделска
територия

Земеделска
територия

Земеделска
територия

Земеделска
територия

4,800

4,800

3,748

5,517

2,759

2,758

1,839

1,839

2,000

1,225

1,224

1,839

1,250

1,250

2,012

2,012

0,100

1,725

0,863

0,863

0,576

0,576

0,843

1,225

1,224

0,576

0,392

0,392

0,784

7

1297,74

1297,74

64,50

1112,63

556,64

556,64

371,52

371,52

543,74

790,13

789,48

371,52

252,84

252,84

505,68

8

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11

1298

1298

65

1113

557

557

372

372

544

790

789

372

253

253

506

12

13

Цонка Георгиева
Стойчева

Димитър Георгиев
Такев

Николай Димитров
Деведжиев

Божурка Стоева Чочева

Васил Илиев Михов

Росица Стойчева Чочева

Людмил Ангелов Манолов

Антон Христев Шалев

н-ци на Гроздан Трифонов Стоилов

Иван Асенов Ганев
Софка Асенова Страхилова
Веселин Асенов Ганев
Веселка Асенова Дафова

Иван Асенов Ганев
Софка Асенова Страхилова
Веселин Асенов Ганев
Веселка Асенова Дафова

Йордан Тодоров Чочев
Славин Тодоров Чочев

Дара Асенова Симеонова

Дара Асенова Симеонова

Иванка Спасова
Станчева

ВЕСТНИК

022209

022201

022181

022180

022179

022178

022177

Овощна
градина

Земеделска
територия

2,500

6

ДЪРЖАВЕН

022147

5
Овощна
градина

4

Земеделска
територия

50

022134

022133

022132

022131

022130

022129

3

С Т Р.
БРОЙ 100

31036.22.226

31036.22.227

31036.22.228

31036.22.229

31036.22.202

31036.22.234

31036.22.235

31036.22.243

31036.22.244

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

8513

31036.22.211

30.

022244

022243

022235

022234

022202

022229

022228

022227

022226

022211

3

9,950

0,175

0,221

11,190

11,863

Овощна
градина
Овощна
градина
Овощна
градина
Овощна
градина
За складова база
За селскостопански,
горски,
ведомствен път
За селскостопански,
горски,
ведомствен път
За друг
вид производствен,
складов
обект
За друг
вид производствен,
складов
обект

Земеделска
територия

Земеделска
територия

Земеделска
територия

Земеделска
територия

Земеделска
територия

Земеделска
територия

Земеделска
територия

Земеделска
територия

Земеделска
територия

4095,329

4,566

4,568

4,566

7,566

4,799

6

5
Друг вид
нива

4

Земеделска
територия

4013,266

0,013

0,558

0,221

0,175

0,199

1,359

1,359

1,358

7,566

2,012

7

56,58

2428,41

953,00

755,00

764,00

876,56

876,56

875,91

5368,08

1297,74

8

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

136,20

0,00

10

180,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11

79 392

237

2428

953

755

764

877

877

876

5504

1298

12

13

„ЕЛИСТА“ – ООД,
Пловдив

„ЕЛИСТА“ – ООД,
Пловдив

„ЕЛИСТА“ – ООД,
Пловдив

„ЕЛИСТА“ – ООД,
Пловдив

Николай Димитров
Деведжиев

Стоян Марков Пенелов

Иван Георгиев Маджаров

Иван Георгиев Маджаров

Никола Красимиров
Сираков

Иван Георгиев Маджаров

ДЪРЖАВЕН

ОБЩО:

2

1

БРОЙ 100
ВЕСТНИК
С Т Р. 5 1

С Т Р.

52

ДЪРЖАВЕН

РЕШЕНИЕ № 697
ОТ 14 НОЕМВРИ 2013 Г.

за разместване на почивни дни през 2014 г.
На основание чл. 154, ал. 2 от Кодекса на
труда и чл. 55, ал. 2 от Закона за държавния
служител
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Обявява 2 май (петък) за почивен ден,
а 10 май (събота) за работен ден.
2. Обявява 5 май (понеделник) за почивен
ден, а 31 май (събота) за работен ден.
3. Обявява 31 декември (сряда) за почивен
ден, а 13 декември (събота) за работен ден.
Министър-председател:
Пламен Орешарски
За главен секретар на Министерския съвет:
Нина Ставрева
8549

РЕШЕНИЕ № 698
ОТ 14 НОЕМВРИ 2013 Г.

за изменение и допълнение на Решение № 945
на Министерския съвет от 2012 г. за размест
ване на почивни дни през 2013 г. (обн., ДВ,
бр. 91 от 2012 г.; изм., бр. 30 от 2013 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Създава се нова т. 2:
„2. Обявява 23 декември (понеделник) за
почивен ден, а 21 декември (събота) за работен ден.“
2. Досегашната т. 2 става т. 3.
Министър-председател:
Пламен Орешарски
За главен секретар на Министерския съвет:
Нина Ставрева
8550

МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ФИНАНСИТЕ
БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА
Наредба за изменен ие и доп ъ л нен ие на
Наредба № 5 от 20 07 г. за реда и условия
та за придобиване, регистриране, изпла
щане и търговия с държавни ценни кни жа
(ДВ, бр. 85 от 2007 г.)
§ 1. В чл. 2 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създават се нови ал. 6 и 7:

ВЕСТНИК

БРОЙ 100

„(6) Държавните ценни книжа, емитирани
от министъра на финансите на вътрешния
пазар, регистрирани от БНБ по реда на ал. 5,
могат да бъдат прехвърляни в централни депозитари на ценни книжа, установени в други
държави членки, при условията на директно
участие на съответния централен депозитар на
ценни книжа по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 5.
(7) Участниците в ЕСРОТ могат да прехвърлят и държат притежаваните от тях ДЦК
в централни депозитари на ценни книжа,
установени в други държави членки, при условията на ал. 6. В случаите по предходното
изречение от момента на регистрирането на
притежаваните от участниците в ЕСРОТ ДЦК
по съответните сметки в централен депозитар
на ценни книжа, установен в друга държава
членка, за всички сделки и операции с тях
се прилага действащото законодателство на
държавата членка, което е приложимо спрямо
съответната сметка на съответния централен
депозитар на ценни книжа.“
2. Досегашната ал. 6 става ал. 8.
3. Досегашната ал. 7 става ал. 9 и се изменя така:
„(9) Всички сделки, извършвани по реда
на тази наредба с движение по сметките за
сетълмент на парични средства в Системата за
брутен сетълмент в реално време (RINGS) и
в Трансевропейската автоматизирана система
за брутен сетълмент на експресни преводи в
реално време (TARGET2), се осъществяват
при спазване на принципа „доставка срещу
плащане“ (DVP).“
§ 2. В чл. 3 ал. 3 се изменя така:
„(3) Под депози тари на ДЦК могат да
бъдат кредитни институции по чл. 2, ал. 5
от Закона за кредитните институции, чийто
лиценз включва дейностите по чл. 2, ал. 2,
т. 4 и 9 от Закона за кредитните институции,
както и институции, получили разрешение в
съответната държава членка за извършване
на дейност като централен депозитар.“
§ 3. В чл. 4 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1, т. 2 думите „разплащателна
сметка в БНБ“ се заменят със „сметка за
сетълмент на парични средства в RINGS и в
TARGET2“, а думите „разплащателна сметка
на банка в БНБ, която“ се заменят със „сметка
за сетълмент на парични средства на банка
в RINGS и в TARGET2, които“.
2. В ал. 2 запетаята след думата „SWIFT“ се
заменя със съюза „и“, а думите „универсален
електронен подпис (УЕП) и телекс“ се заменят
с „квалифициран електронен подпис (КЕП)“.
3. Създава се ал. 4:

БРОЙ 100

ДЪРЖАВЕН

„(4) За улесняване на директното участие
в ЕСРОТ участниците по чл. 3, ал. 1, т. 5 могат да посочат местен поддепозитар на ДЦК,
който да изпълнява функцията на технически
оператор на връзката им с ЕСРОТ, от името
и за сметка на съответния участник по чл. 3,
ал. 1, т. 5, като осъществява цялата комуникация с ЕСРОТ въз основа на сключено
помежду им споразумение.“
§ 4. В чл. 5 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2:
а) точка 1 се изменя така:
„1. единен идентификационен код или извлечение от търговския регистър, издадено
преди не повече от един месец, считано от
датата на подаване на заявлението; кандидат за
участие в ЕСРОТ, установен в друга държава
членка или в трета страна, прилага съответен документ, еквивалентен на извлечение
от търговския регистър, издаден от съдебен
или административен орган на държавата, в
която е установен; в случай че съответното
национално законодателство на кандидата не
предвижда такъв документ, той прилага друг
документ, установяващ статуса му; участниците по чл. 3, ал. 1, т. 6 – 8 не подават такова
извлечение;“
б) в т. 4 думите „сметки за ДЦК“ се заменят
със „сметки за сетълмент на ДЦК“;
в) в т. 5 думите „SWIFT адреса“ се заменят с „бизнес идентификационен код (BIC)“,
а „УЕП“ се заменя с „КЕП“;“.
2. В ал. 3:
а) в основния текст след думата „сетълмент“
се добавя „в лева и в евро“, а след думите „по
операциите с ДЦК“ се добавя „на първичен
и вторичен пазар“;
б) в т. 1 д у мите „разплащателната си
сметка в БНБ“ се заменят със „сметката си
за сетълмент на парични средства в RINGS
и в TARGET2-BNB или в друг системен компонент на TARGET2 и BIC кода в TARGET2;“
в) създава се нова т. 2:
„2. участниците, които нямат сметка за
сетълмент на парични средства в RINGS,
прилагат дек лараци я по образец (приложение № 2), с която избрана от тях банка
дава съгласие да бъде банка по сетълмента
на у частника; у частниците, които н ямат
сметка за сетълмент на парични средства в
TARGET2, прилагат декларация по образец
(приложение № 2а) за наличието на сключен
договор с избрана от тях банка по сетълмента за извършване на плащания в евро
по операциите си с ДЦК чрез сметката на
банката в съответния системен компонент
на посочена национална централна банка;

ВЕСТНИК

С Т Р. 5 3

операторът на ЕСРОТ изпраща уведомление до банката по сетълмента – участник
в системния компонент TARGET2-BNB, за
получената декларация;“
г) досегашната т. 2 става т. 3 и се изменя
така:
„3. у частниците, които не са банк и и
желаят да си открият сметка за сетълмент
на парични средства в лева в БНБ, подават
искане до управление „Банково“ за нейното
откриване; тази сметка е различна от сметката за сетълмент на участник в RINGS и се
използва само за целите на паричния сетълмент по операциите с ДЦК;“
д) досегашната т. 3 се отменя;
е) създава се т. 4:
„4. за целите на паричния сетълмент в
евро всяка банка по сетълмента – директен
участник в националния системен компонент
TARGET2-BNB или в друг системен компонент
на TARGET2, попълва съгласие за дебит в
утвърдена форма, което се подписва от нея
и БНБ.“
3. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Сделки с ДЦК между двама участници
в ЕСРОТ, единият от които е банка по сетълмента на другия, както и сделки между двама
участници в ЕСРОТ, които имат една и съща
банка по сетълмента, се регистрират в ЕСРОТ
без движение по сметките за сетълмент на
парични средства в RINGS и с движение по
сметките за сетълмент на парични средства
в TARGET2.“
4. Създава се нова ал. 5:
„(5) Операторът на ЕСРОТ извършва служебно заверяване/задължаване на сметките
за сетълмент на парични средства в RINGS
и TARGET2, използвани от участниците по
сделките им с ДЦК.“
5. Досегашната ал. 5 става ал. 6.
6. Досегашната ал. 6 става ал. 7 и в нея
абревиатурата „УЕП“ се заменя с „КЕП“, накрая се добавя „в утвърдена от БНБ форма“
и се създава изречение второ:
„При необходимост участниците в ЕСРОТ
по чл. 3, ал. 1, т. 5 – 8 подписват специфични споразумения за участие в зависимост от
характера на ползваните услуги.“
7. Досегашната ал. 7 става ал. 8 и в нея
думите „без да посочва причините за това“ се
заменят с „като се мотивира писмено за това.“
8. Досегашната ал. 8 става ал. 9.
9. Досегашната ал. 9 става ал. 10, а накрая
се поставя запетая и се добавя „с изключение
на формата по чл. 5, ал. 3, т. 4.“
10. Досегашната ал. 10 става ал. 11.
§ 5. В чл. 7 се правят следните изменения:
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1. В основния текст думите „чл. 56 от Наредба № 3 от 2005 г. за паричните преводи
и платежните системи (обн., ДВ, бр. 81 от
2005 г.; изм., бр. 15 и 24 от 2006 г., бр. 10 от
2007 г.)“ се заменят с „чл. 42 от Наредба № 3
от 2009 г. за условията и реда за изпълнение
на платежни операции и за използване на
платежни инструменти (обн., ДВ, бр. 62 от
2009 г.; изм. и доп., бр. 48 от 2011 г. и бр. 57
от 2012 г.)“.
2. Точка 2 се изменя така:
„2. по регистъра се отразяват само сделките за прехвърляне на ДЦК без движение по
сметките за сетълмент на парични средства,
сключени от фонда на вторичния пазар по
реда на чл. 17 в съответствие с Правилника
за управление и опериране на резервния
обезпечителен фонд.“
3. Точка 3 се отменя.
§ 6. В чл. 8, ал. 2, в изречение второ запетаята след думата „SWIFT“ се заличава и
се добавя „и“, а думите „УЕП и телекс“ се
заменят с „КЕП“.
§ 7. В чл. 10, ал. 4 думите „включително и
такива от други държави членки“ се заменят
с „включително и такива, установени в друга
държава членка или в трета страна“.
§ 8. В чл. 12, ал. 1 след думите „номера на
емисията на ДЦК“ се добавя „(ISIN)“, а след
думите „валутата на обслужване на емисията“ се добавя „в случай че тя е различна от
валутата на емитиране“.
§ 9. В чл. 13, ал. 2 т. 1 се изменя така:
„1. номера на сметката за сетълмент на
парични средства на участника в RINGS при
поръчки за ДЦК, деноминирани в лева, или
номера на сметката за сетълмент на парични
средства на участника в TARGET2 при поръчки
за ДЦК, деноминирани и платими в евро;“.
§ 10. В чл. 15 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „разплащателната си
сметка в БНБ“ се заменят със „сметките за
сетълмент на парични средства в RINGS,
съответно в TARGET2“.
2. В ал. 2 думите „разплащателната си
сметка в БНБ“ се заменят със „сметките за
сетълмент на парични средства в RINGS,
съответно в TARGET2“.
3. В ал. 3 думите „разплащателните сметки“ се заменят със „сметките за сетълмент
на парични средства“.
4. В ал. 4 изречение първо се изменя така:
„(4) Ако първичните дилъри, чиито поръчки са одобрени, в деня на плащането не
осигурят необходимите средства за заплащане
на ДЦК по съответната сметка за сетълмент
на парични средства и/или не притежават
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необходимото количество ДЦК от емисията
за замяна или ДЦК са заложени/блокирани
в полза на друго лице към началото на деня
на плащането, БНБ не извършва плащането,
съответно не регистрира ДЦК, в резултат на
което емисиите остават частично изпълнени
и управление „Фискални услуги“ писмено
уведомява за това Министерството на финансите.“
5. В ал. 6 думите „разплащателните сметки и сметките, отчитащи“ се заменят със
„сметките за сетълмент на парични средства
и сметките за сетълмент на“.
6. В ал. 7 думите „разплащателните сметки и сметките, отчитащи“ се заменят със
„сметките за сетълмент на парични средства
и сметките за сетълмент на“.
7. В ал. 8:
а) в т. 1 накрая се добавя „(ISIN)“;
б) точка 3 се изменя така:
„3. сметки за сетълмент на парични средства
в RINGS и TARGET2, посочени от участника
в ЕСРОТ;“.
8. Алинея 9 се изменя така:
„(9) В случай че при закупуване на ДЦК
със състезателна или несъстезателна поръчка
клиент, за чиято сметка първичният дилър
участва в аукциона, не му заплати ДЦК до
края на деня на плащането на емисията, ДЦК
се придобиват от първичния дил ър. За целта
първичният дилър изпраща уведомление до
БНБ за прехвърлянето на ДЦК от клиентския регистър в неговия собствен регистър
по реда на чл. 20, ал. 2, което БНБ отразява
в регистъра по ал. 7.“
9. В ал. 10 думите „разплащателна сметка
в БНБ“ се заменят със „сметка за сетълмент
на парични средства в RINGS, съответно в
TARGET2“.
§ 11. В чл. 16 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) На вторичния пазар се извършват и
се отразяват в регистрите по чл. 15, ал. 7
следните сделки:
1. покупко-продажба на ДЦК;
2. репо-сделка с ДЦК;
3. заем на ДЦК;
4. други сделки или операции за прехвърляне на ДЦК, включително:
а) прехвърляне на ДЦК по регистри между
участници;
б) прехвърляне на ДЦК по к лиентски
регистри;
в) прехвърляне на ДЦК по сметка по
чл. 8, ал. 1, т. 3 от Наредба № 31 от 2007 г.
за сетълмент на държавни ценни книжа (ДВ,
бр. 85 от 2007 г.);
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г) реализация на заложени ДЦК в случаите
на пристъпване към изпълнение по реда на
чл. 37 от Закона за особените залози;
д) други сделки или операции за прехвърляне на ДЦК.“
2. В ал. 2 думите „разплащателните сметки
и/или сметките, отчитащи“ се заменят със
„сметките за сетълмент на парични средства
и/или сметките за сетълмент на“.
§ 12. Създава се чл. 16а:
„Чл. 16а. (1) Сделките на вторичен пазар
по чл. 16, ал. 1, т. 1 и 2 между участниците
в ЕСРОТ се извършват само с движение по
сметките за сетълмент на парични средства
в RINGS, съответно в TARGET2.
(2) Сделките на вторичен пазар по чл. 16,
ал. 1, т. 1 и 2 между участници в ЕСРОТ и
техни клиенти и между клиенти на участници в ЕСРОТ се извършват без движение по
сметките за сетълмент на парични средства
в RINGS, съответно в TARGET2.
(3) Сделките по чл. 16, ал. 1, т. 3 и 4 се
извършват без дви жение по сметк ите за
сетълмент на парични средства в RINGS,
съответно в TARGET2.“
§ 13. В чл. 17 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Регистрирането на сделките на вторичния пазар се извършва въз основа на искания,
отправени до БНБ, управление „Фискални
услуги“, от двете страни по сделката – приобретателя и прехвърлителя, съответно заемополучателя и заемодателя.“
2. В ал. 2:
а) в основния текст след думите „приложение № 10“ се добавя „10а, 10б, 10в и 10г“;
б) в т. 1 след думата „прехвърлителя“ се
поставя запетая и се добавя „съответно на
заемодателя“;
в) в т. 2 след думите „регистъра/сметката
за“ се добавя „сетълмент на“, а след думата
„прехвърлителя“ се поставя запетая и се добавя „съответно на заемодателя“;
г) точка 3 се изменя така:
„3. номера на сметката за сетълмент на
парични средства в R INGS/TA RGET2 на
прехвърлителя, съответно на заемодателя;“
д) в т. 4 след думата „приобретателя“ се
поставя запетая и се добавя „съответно на
заемополучателя“;
е) в т. 5 след думите „регистъра/сметката
за“ се добавя „сетълмент на“, а след думата
„приобретателя“ се поставя запетая и се добавя „съответно на заемополучателя“;
ж) точка 6 се изменя така:
„6. номера на сметката за сетълмент на
парични средства в RINGS/TARGET2 на приобретателя, съответно на заемополучателя;“
з) създава се т. 12:
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„12. вальора на падежа на заема.“
3. Алинея 3 се изменя така:
„(3) В случаите, когато исканията по ал. 1
се отнасят за сделки/операции с ДЦК по
реда на чл. 16, ал. 1, т. 3 и 4 без движение по
сметките за сетълмент на парични средства
на прехвърлителя и приобретателя, съответно
на заемодателя и заемополучателя, на мястото
на цената в искането не се посочва такава.“
4. В ал. 4, в изречение първо след думите
„системния ден“ се добавя „на ЕСРОТ“.
§ 14. В чл. 18 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1, изречения второ и трето след
думите „системния ден“ се добавя „на ЕСРОТ“.
2. В ал. 2:
а) в изречение второ след думата „прехвърлителят“ се поставя запетая и се добавя
„съответно заемодателят“ и се поставя запетая;
б) в изречение трето след думите „вальора
на обратното изкупуване“ се поставя запетая
и се добавя „съответно вальора на падежа
на заема“.
3. В ал. 3 след думите „системния ден“ се
добавя „на ЕСРОТ“.
4. Алинея 4 се изменя така:
„(4) При наличие на предпоставките по
ал. 2 БНБ служебно задължава сметката за
сетълмент на парични средства на приобретателя и заверява сметката за сетълмент
на парични средства на прехвърлителя със
сума, равна на посочената в исканията цена
на сделката, съответно заверява сметката
за сет ълмент на ДЦК на приобретател я,
съответно на заемополучателя, задължава
сметката за сетълмент на ДЦК на прехвърлителя, съответно на заемодателя, и отразява
в регистрите по чл. 15, ал. 7 движението на
ДЦК с посочения в исканията вальор. В
случ аи т е по чл. 17, ал. 3 операции по сметките за сетълмент на парични средства на
прехвърлителя и приобретателя, съответно
на заемодателя и заемополучателя, не се
извършват, като по сметките за сетълмент
на ДЦК и в регистъра се отразява само движението на ДЦК.“
5. В ал. 5 думите „разплащателната си
сметка“ се заменят със „сметката си за сетълмент на парични средства в RINGS или
в TARGET2“, а думите „в БНБ“ се заменят
с „на ЕСРОТ“.
§ 15. В чл. 19 думите „размера и движението
на притежаваните от тях ДЦК“ се заменят с
„размера и/или движението на притежаваните
от тях и общо от техни клиенти ДЦК“.
§ 16. В чл. 20 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „сделките по чл. 16, ал. 1,
т. 2 и 3 без движение по разплащателните
сметки“ се заменят със „сделки по чл. 16,
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ал. 1“, а накрая се поставя запетая и се добавя „въз основа на искания/уведомления,
изпратени от участниците“.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Участниците уведомяват не по-късно
от края на системния ден на ЕСРОТ БНБ,
управление „Фискални услуги“, за вальора,
номера на емисията и номиналната стойност
на ДЦК, които са прехвърлили, съответно
предоставили назаем на свои клиенти, съответно са изкупили, съответно получили назаем
от тях, преди падежа на книжата и вальора
на обратно изкупуване (продажба), ако има
предварителна уговорка за това, съответно
вальора на падежа на заема (приложения
№ 11, 11а, 12 и 12а).“
3. В ал. 8 след думите „системния ден“ се
добавя „на ЕСРОТ“.
§ 17. В чл. 21, ал. 2 и 4 след думите „системния ден“ се добавя „на ЕСРОТ“.
§ 18. В чл. 29, ал. 1 след думите „системния ден“ се добавя „на ЕСРОТ“, а изречение
второ се заличава.
§ 19. В чл. 33, ал. 4 думите „сетълмента
по сметките, отчитащи ДЦК“ се заменят със
„сетълмента по сметките за сетълмент на
ДЦК (приложения № 27 и № 28)“.
§ 20. В чл. 34 след думите „особен залог на
ДЦК“ се добавя „(приложения № 27 и № 28)“.
§ 21. В чл. 35, ал. 4 думата „посочената“ се
заменя с „посочените“, а думите „разплащателна сметка в БНБ“ се заменят със „сметки
за сетълмент на парични средства в RINGS,
съответно в TARGET2“.
§ 22. В чл. 36, ал. 1 думите „разплащателната сметка, посочена“ се заменят със
„сметките за сетълмент на парични средства
в RINGS, съответно в TARGET2, посочени“.
§ 23. В чл. 41, ал. 2 т. 1 се изменя така:
„1. ном ер а на сметката за сетълмент на
парични средства на участ н ик а в RINGS при
поръчки за ДЦК, деноминирани в левове, или
ном ер а на сметката за сетълмент на парични
средства на участ н ик а в TARGET2 при поръчки
за ДЦК, деноминирани и платими в евро;“.
§ 24. В чл. 42 ал. 9 се отменя.
§ 25. В чл. 43 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинеи 1 и 2 се изменят така:
„(1) В деня на обратното изкупуване БНБ
в сроковете, определени съвместно от Министерството на финансите и БНБ, служебно
извършва платежните операции между Министерството на финансите и участниците
в аукциона за обратно изкупуване, чиито
поръчки са одобрени.
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(2) При обратно изкупуване чрез замяна
БНБ извършва операциите по ал. 1, като
заверява/задължава съответните сметки за
сетълмент на парични средства на участниците в аукциона за обратно изкупуване и
Министерството на финансите, със сумата,
представляваща разликата меж ду общата
стойност на придобитите от у частниците
ДЦК от новата емисия и общата стойност на
обратно изкупените ДЦК от Министерството
на финансите.“
2. Създават се ал. 3, 4, 5, 6, 7 и 8:
„(3) Първичните дилъри, чиито поръчки
са одобрени, включително когато участват в
аукциона от свое име, но за сметка на свои
клиенти, са длъжни да осигурят в деня на
обратното изкупуване на ДЦК в сроковете,
определени съвместно от Министерството на
финансите и БНБ, необходимите средства за
заплащане на разликите по ал. 2 по сметките
си за сетълмент на парични средства в RINGS,
съответно в TARGET2.
(4) Ако първичните дилъри, чиито поръчки
са одобрени, не притежават необходимото
количество ДЦК от емисията за обратно
изкупуване или ДЦК са заложени/блокирани в полза на друго лице към началото на
работния ден на обратното изкупуване и/или
не разполагат по съответната сметка за сетълмент на парични средства с необходимите
средства за заплащане на разликите по ал. 2,
БНБ не извършва разплащането, съответно
не регистрира обратното изкупуване/замяната
с нови ДЦК. В резултат на това емисиите
за обратно изкупуване/замяна остават частично изпълнени и управление „Фискални
услуги“ писмено уведомява Министерството
на финансите. В тези случаи министърът на
финансите може да изключи първичния дилър
от списъка на първичните дилъри.
(5) В деня на обратното изкупуване/замяната БНБ, управление „Фискални услуги“, след
приключване на сетълмента по сметките за
сетълмент на парични средства и сметките
за сетълмент на ДЦК отразява във водените
от нея регистри обратно изкупените/заменените от всеки участник в аукциона и общо за
негови клиенти ДЦК. Датата на сетълмента
се приема за дата на обратното изкупуване/
замяната с нови ДЦК.
(6) В случай че при обратно изкупуване
на ДЦК чрез замяна клиент, за чиято сметка
първичният дилър участва в аукциона, не
му заплати дължимата разлика по ал. 2 до
края на деня на обратното изкупуване, ДЦК
се придобиват от първичния дилър. За целта
първичният дилър изпраща уведомление до
БНБ за прехвърляне на ДЦК от клиентския
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регистър в неговия собствен регистър по
реда на чл. 20, ал. 2, което БНБ отразява в
регистъра по чл. 15, ал. 7.
(7) Българската народна банка извършва
служебно разплащанията за обратно изкупените/заменените ДЦК на първичния пазар от
участници в ЕСРОТ, участвали на аукциона
чрез избран от тях първичен дилър, като
задължава/заверява директно посочената от
участника сметка за сетълмент на парични
средства в RINGS, съответно в TARGET2, с
дължимата сума по ал. 1 или 2 и отразява
обрат но изк у пени те/заменени те ДЦК по
водените от нея регистри на този участник.
(8) Разпоредбите на ал. 3 и 4 се прилагат
съответно за участниците в ЕСРОТ по ал. 7.“
§ 26. В чл. 46, ал. 2 т. 1 се изменя така:
„1. номера на сметката за сетълмент на
парични средства на участника в RINGS;“.
§ 27. В чл. 50 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „разплащателната си
сметка в БНБ“ се заменят със „сметката си
за сетълмент на парични средства в RINGS“.
2. В ал. 2 думите „разплащателните сметки“ се заменят със „сметките за сетълмент
на парични средства в RINGS“.
3. В ал. 3 думите „разплащателните сметки
и сметките, отчитащи ДЦК“ се заменят със
„сметките за сетълмент на парични средства
в RINGS и сметките за сетълмент на ДЦК“.
§ 28. В чл. 51 изречение първо се изменя
така:
„Ако в началото на работния ден в деня на
замяната първичните дилъри, чиито поръчки
са одобрени, включително и за техни клиенти,
не притежават ДЦК – обект на подписката за
замяна, и/или не разполагат с необходимите средства по сметката си за сетълмент на
парични средства в RINGS, БНБ не извършва разплащането, съответно не регистрира
замяната на ДЦК, като подписката остава
частично изпълнена и управление „Фискални
услуги“ писмено уведомява Министерството
на финансите.“
§ 29. В чл. 52 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1 и се изменя така:
„(1) В случай че при замяна на ДЦК клиент,
за чиято сметка първичният дилър участва в
подписката за замяна, не му заплати дължимата разлика по чл. 49, ал. 3 до края на деня на
замяната, ДЦК се придобиват от първичния
дилър. За целта първичният дилър изпраща
уведомление до БНБ за прехвърляне на ДЦК
от клиентския регистър в неговия собствен
регистър по реда на чл. 20, ал. 2, което БНБ
отразява в регистъра по чл. 15, ал. 7.“
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2. Създават се ал. 2 и 3:
„(2) Българската народна банка извършва
служебно плащанията при подписки за замяна
на ДЦК за участници в ЕСРОТ, участвали
в подписката за замяна чрез избран от тях
първичен дилър, като задължава директно
посочената от участника сметка за сетълмент
на парични средства в RINGS с дължимата
сума по чл. 49, ал. 3 и отразява замяната на
ДЦК по водените от нея регистри на този
участник.
(3) Разпоредбите на чл. 50, ал. 1 и чл. 51 се
прилагат съответно за участниците в ЕСРОТ
по ал. 2.“
§ 30. В § 1 от допълнителната разпоредба
се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 2 думата „средствата“ се заменя с
„парични средства“.
2. В т. 5 след думите „системен ден“ се
добавя „на ЕСРОТ“.
3. Създават се точки 6, 7, 8, 9 и 10:
„6. „Репо-сделка с ДЦК“ е всяко споразумение, при което се прехвърлят ДЦК, като
се поема ангажимент за обратното им изкупуване по определена цена на определена
бъдеща дата. Споразумението не следва да
позволява на прехвърлителя да прехвърля
или предоставя като залог ДЦК на повече от
един контрагент едновременно. Споразумението представлява репо-сделка за страната,
продаваща ДЦК, и обратна репо-сделка за
страната, която ги купува.
7. „Заем на ДЦК“ е всяка сделка, при която се извършва прехвърляне на ДЦК срещу
обезпечение. Заемополучателят поема ангажимента да върне ДЦК от същата емисия и
същото количество на определена бъдеща дата.
Сделката представлява сделка по предоставяне на ДЦК назаем за страната, прехвърляща
ДЦК, и получаване назаем под формата на
ДЦК за страната, получаваща ДЦК.
8. „Валута на обслужване“ е валутата на
емисията, в която се извършва плащането по операции с ДЦК при първоначално
придобиване, сделки на вторичния пазар,
обратно изкупуване и замяна преди падеж и
при изплащане на ДЦК и лихвите по тях с
настъпил падеж.
9. „Бизнес идентификационен код (Business
Identifier Code – BIC)“ представлява последователност от буквени и цифрени знаци за
еднозначно международно идентифициране на
бизнес единици – финансови и нефинансови
институции.
10. „Технически оператор“ е участник в
ЕСРОТ и поддепозитар на ДЦК, който от името
и за сметка на участника по чл. 3, ал. 1, т. 5
осъществява цялата комуникация с ЕСРОТ.“

С Т Р.

58

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 100

§ 31. Приложение № 1 към чл. 5, ал. 2 се изменя така:
„Приложение № 1
към чл. 5, ал. 2
До Българска народна банка, Управление "Фискални услуги"

Наименование на заявителя

ЗАЯВЛЕНИЕ

за включване в ЕСРОТ
Седалище и адрес:

Тип на заявителя:
Банка:
Банка - Поддепозитар
Банка
Инвестиционен посредник
Други:
БНБ
МФ
РОФ
Централен депозитар на ценни книжа
ЦБ от ЕСЦБ
Други
Ще извършва следните инвестиционни услуги/дейности:
Сделки с ДЦК за собствена сметка
Сделки с ДЦК от името и за сметка на клиенти
Банка - Поддепозитар: *
№ на сметка в RINGS за нуждите на сетълмента в лева: **
Собствена сметка:
Сметка на банката по сетълмента:
№ на сметка в TARGET2 за нуждите на сетълмента в евро: **
Собствена сметка:
Сметка на банката по сетълмента:
Приложения:
1. Извлечение от търговския регистър по реда на чл. 5, ал. 2, т. 1 от Наредба № 5
2. Копие от лиценза за инвестиционен посредник/банка
3. Спесимен на подписите на лицата, които имат право да представляват участника по реда на чл. 5, ал.2, т.2 от Наредба № 5
4. Искане за откриване на сметки за сетълмент на ДЦК по реда на Наредба № 31 на БНБ
5. Декларация на банката по сетълмента в лева (Приложение 2)
6. Декларация за наличието на сключен договор между участник в ЕСРОТ и банка по сетълмента в евро (Приложение 2А)
7. Декларация от банка - поддепозитар (Приложение 3)
8. Данни за целите на комуникацията: SWIFT адрес на участника; данни за сертификатите за КЕП на упълномощените
потребители на системата; списък на лицата за контакт при възникнали проблеми във връзка с операциите с ДЦК
Място и дата на подаване
Подписи на лицата, които имат право да
представляват институцията

* Инвестиционните посредници и банки, чиито лиценз не включва дейност по чл. 2, ал. 2, т. 4 от ЗКИ посочват банка-поддепозитар.
** За целите на сетълмента в лева и евро участниците - банки посочват № на сметката си за сетълмент на парични средства в
RINGS и в TARGET2-BNB или в друг системен компонент на TARGET2. Участниците, които нямат сметка за сетълмент на парични
средства в RINGS и/или в TARGET2 посочват № на сметка на избрана от тях банка по сетълмента. “
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§ 32. Приложение № 2 към чл. 5, ал. 3, т. 3 се изменя така:
„Приложение № 2
към чл. 5, ал. 3, т. 2
ДЕКЛАРАЦИЯ
от ...........................................................................................................................................................................................
(наименование на банката, чиято сметка ще се използва за нуждите на паричния сетълмент в левове)
С настоящото декларираме, че сме съгласни сметката ни за сетълмент на парични средства в
RINGS, IBAN № ...................., да бъде служебно заверявана и задължавана от БНБ във връзка с паричния сетълмент в левове по операциите с ДЦК, извършвани от .................................. (наименование
на участника в ЕСРОТ) на първичния и вторичния пазар, включително служебно събиране от БНБ
на дължимите от участника такси и комисиони, в съответствие с Тарифата за таксите и комисионите
за обработка на сделки с ДЦК на БНБ.
ПОДПИСИ:
1. …….................................................……………………................................................................................
(име и длъжност на лицето, представляващо банката)
2. .....................................………………………………………...............................................................................
(име и длъжност на лицето, представляващо банката)“

§ 33. Създава се приложение № 2a към чл. 5, ал. 3, т. 2:
„Приложение № 2а
към чл. 5, ал. 3, т. 2

ДЕКЛАРАЦИЯ
за наличие на сключен договор между участник в ЕСРОТ и банка по сетълмента
С настоящия документ посоченият по-долу участник в ЕСРОТ декларира пред БНБ в качеството є
на оператор на Системата за регистрация и сетълмент на ДЦК – спомагателна система на TARGET2BNB, че има сключен договор с банка, директен участник в TARGET2, посочена по-долу като Банка
по сетълмента, за извършване на плащания в евро по операциите с ДЦК, емитирани на местния
пазар, деноминирани в евро с плащане в евро, чрез сметката на Банката по сетълмента в системния
компонент на посочената национална централна банка.
УЧАСТНИК В ЕСРОТ
BIC
Наименование
БАНК А ПО СЕТЪЛМЕНТА
Наименование на български език
Наименование на английски език
BIC
№ на сметка в TARGET2
Адрес

Лица за контакти

НАЦИОНАЛНА ЦЕНТРАЛНА БАНК А
Адрес

Държава
Град
Пощенски код
Улица и номер
Телефон
Електронна поща
Факс
Интернет адрес
Име
Длъжност
Телефон
Електронна поща
Име
Длъжност
Телефон
Електронна поща
Държава
Град
Пощенски код
Улица и номер
Телефон
Електронна поща
Факс
Интернет адрес
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Наименование на български език
Наименование на английски език
Долуподписаният(те) декларирам(е) представителната си власт да попълвам(е) и подписвам(е)
настоящата декларация от името на участника в ЕСРОТ.
ПОДПИСИ:
1. …….................................................……………………................................................................................
(име и длъжност на лицето, представляващо участника в ЕСРОТ)
2. .....................................………………………………………...............................................................................
(име и длъжност на лицето, представляващо участника в ЕСРОТ)
Дата:
Забележка. Същият документ се попълва и при смяна на Банката по сетълмента.“

§ 34. В заглавието на приложение № 3 към чл. 5, ал. 5 думите „ал. 5“ се заменят с „ал. 6“.
§ 35. Приложения № 4, 5, 6 и 7 към чл. 13, ал. 2 и приложения № 8 и 9 към чл. 13, ал. 2 и
към чл. 41, ал. 2 се изменят така:
„Приложение № 4
към чл. 13, ал. 2
СЪСТЕЗАТЕЛНА ПОРЪЧК А ЗА СОБСТВЕНА СМЕТК А ПРИ АУКЦИОН ЗА ПРОДАЖБА ЧРЕЗ
ЗАПЛАЩАНЕ
Сметка за сетълмент на парични средства на участника в
RINGS/TARGET2
BG12ABCD12345678901234
Номер на емисията, за която се провежда аукционът
BG1234567890
Номинална стойност
1300000,
Цена/доходност на 100 единици номинал на емисията,
за която се провежда аукционът
101,46/5,20
Номинална стойност
3000000,
Цена/доходност на 100 единици номинал на емисията,
за която се провежда аукционът
98,48/7,20
Номинална стойност
1000000,
Цена/доходност на 100 единици номинал на емисията,
за която се провежда аукционът
98,46/7,21

Приложение № 5
към чл. 13, ал. 2
СЪСТЕЗАТЕЛНА ПОРЪЧК А ЗА СМЕТК А НА КЛИЕНТ ПРИ АУКЦИОН ЗА ПРОДАЖБА
ЧРЕЗ ЗАПЛАЩАНЕ
Сметка за сетълмент на парични средства на участника в
RINGS/TARGET2
BG12ABCD12345678901234
Номер на емисията, за която се провежда аукционът
BG1234567890
Номинална стойност
1300000,
Цена/доходност на 100 единици номинал на емисията,
за която се провежда аукционът
101,46/5,20
Данни за клиента
физическо лице
5303125633
Иван Павлов Иванов
Номинална стойност
3000000,
Цена/доходност на 100 единици номинал на емисията,
за която се провежда аукционът
98,48/7,20
Данни за клиента
юридическо лице
999999999
Фирма „AAAAA“
Номинална стойност
3000000,
Цена/доходност на 100 единици номинал на емисията,
за която се провежда аукционът
98,98/6,20
Данни за клиента
банка или инвестиционен
посредник
111111111
Банка „ББББББ“
Номинална стойност
3000000,
Цена/доходност на 100 единици номинал на емисията,
за която се провежда аукционът
99,49/5,01
Данни за клиента
чуждестранно лице
2222222222
„ССССССС“
Данни по чл. 13, ал. 4
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Приложение № 6
към чл. 13, ал. 2
НЕСЪСТЕЗАТЕЛНА ПОРЪЧК А ЗА СОБСТВЕНА СМЕТК А ПРИ АУКЦИОН ЗА ПРОДАЖБА ЧРЕЗ
ЗАПЛАЩАНЕ
Сметка за сетълмент на парични средства на участника в
RINGS/TARGET2
BG12ABCD12345678901234
Номер на емисията, за която се провежда аукционът
BG1234567890
Номинална стойност
1300000,

Приложение № 7
към чл. 13, ал. 2
НЕСЪСТЕЗАТЕЛНА ПОРЪЧК А ЗА СМЕТК А НА КЛИЕНТ ПРИ АУКЦИОН ЗА ПРОДАЖБА ЧРЕЗ
ЗАПЛАЩАНЕ
Сметка за сетълмент на парични средства на участника в
RINGS/TARGET2
BG12ABCD12345678901234
Номер на емисията, за която се провежда аукционът
BG1234567890
Номинална стойност
1300000,
Данни за клиента
физическо лице
5303125633
Иван Павлов Иванов
Номинална стойност
5000000,
Данни за клиента
юридическо лице
999999999
Фирма „AAAAA“
Номинална стойност
5000000,
Данни за клиента
чуждестранно лице
2222222222
„ССССССС“
Данни по чл. 13, ал. 4

Приложение № 8
към чл. 13, ал. 2 и чл. 41, ал. 2
СЪСТЕЗАТЕЛНА ПОРЪЧК А ЗА СОБСТВЕНА СМЕТК А ПРИ АУКЦИОН ЗА ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ БЕЗ ОПРЕДЕЛЕН СРОК/ПРОДАЖБА ЧРЕЗ ЗАМЯНА
Сметка за сетълмент на парични средства на участника в
RINGS/TARGET2
BG12ABCD12345678901234
Номер на емисията, за която се провежда аукционът
BG1234567890
Номер на емисията, с която се извършва замяната
BG9876543210
Номинална стойност
1300000,
Цена/доходност на 100 единици номинал на емисията,
за която се провежда аукционът
101,46/5,20
Номинална стойност
2000000,
Цена/доходност на 100 единици номинал на емисията,
за която се провежда аукционът
98,48/7,20

Приложение № 9
към чл. 13, ал. 2 и чл. 41, ал. 2
СЪСТЕЗАТЕЛНА ПОРЪЧК А ЗА СМЕТК А НА КЛИЕНТ ПРИ АУКЦИОН ЗА ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ БЕЗ ОПРЕДЕЛЕН СРОК/ПРОДАЖБА ЧРЕЗ ЗАМЯНА
Сметка за сетълмент на парични средства на участника в
RINGS/TARGET2
BG12ABCD12345678901234
Номер на емисията, за която се провежда аукционът
BG1234567890
Номер на емисията, с която се извършва замяната
BG9876543210
Номинална стойност
1300000,
Цена/доходност на 100 единици номинал на емисията,
за която се провежда аукционът
101,46/5,20
Данни за клиента
физическо лице
5303125633
Иван Павлов Иванов
Номинална стойност
2000000,
Цена/доходност на 100 единици номинал на емисията,
за която се провежда аукционът
98,48/7,20
Данни за клиента
юридическо лице
999999999
Фирма „AAAAA“

С Т Р.

62

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

Номинална стойност
Цена/доходност на 100 единици номинал на емисията,
за която се провежда аукционът
Данни за клиента

Номинална стойност
Цена/доходност на 100 единици номинал на емисията,
за която се провежда аукционът
Данни за клиента

§ 36. Приложение № 10 към чл. 17, ал. 2 се изменя така:

БРОЙ 100
2000000,
98,99/6,20
банка или инвестиционен
посредник
111111111
Банка „ББББББ“
4000000,
99,48/7,20
чуждестранно лице
2222222222
„ССССССС“
Данни по чл. 13, ал. 4“

„Приложение № 10
към чл. 17, ал. 2
ИСК АНЕ ЗА РЕГИСТРИРАНЕ НА СДЕЛК А ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА
Вальор на сделката
Емисия №
Прехвърлител
Код на регистъра/сметката за сетълмент на ДЦК на прехвърлителя
Сметка за сетълмент на парични средства в RINGS/TARGET 2
на прехвърлителя
Приобретател
Код на регистъра/сметката за сетълмент на ДЦК на приобретателя
Сметка за сетълмент на парични средства в RINGS/TARGET 2
на приобретателя
Номинална стойност
Цена
Вальор на репо сделката
(Попълва се, ако има предварителна уговорка.)
Цена

НА ДЦК/РЕПО СДЕЛК А
15/02/2005
BG3010096005
Банка „А“
9251011100
1000010244
Банка „Б“
9251022200
1000010100
10000000,
9320210,
17/02/2005
9803150,“

§ 37. Създават се приложения № 10а, 10б, 10в и 10г към чл. 17, ал. 2:
„Приложение № 10а
към чл. 17, ал. 2
ИСК АНЕ ЗА РЕГИСТРИРАНЕ НА СДЕЛК А „ЗАЕМ НА ДЦК“
Вальор на сделката
15/04/2012
Емисия №
BG3010096005
Участник – заемодател
Участник „А“
Код на регистъра/сметката за сетълмент на ДЦК на заемодателя
9251011100
Сметка за сетълмент на парични средства в RINGS на заемодателя
1000010244
Участник – заемополучател
Участник „Б“
Код на регистъра/сметката за сетълмент на ДЦК на заемополучателя
9251022200
Сметка за сетълмент на парични средства в RINGS на заемополучателя
1000010100
Номинална стойност
10000000,
Вальор на падежа на заема
17/04/2012

Приложение № 10б
към чл. 17, ал. 2
ИСК АНЕ ЗА ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ДЦК ПО РЕГИСТРИ МЕЖДУ УЧАСТНИЦИ В ЕСРОТ
Вальор на сделката
30/08/2013
Емисия №
BG3010096005
Участник – прехвърлител
Банка „А“
Код на регистъра/сметката за сетълмент на ДЦК на прехвърлителя
9251011100
Сметка за сетълмент на парични средства в RINGS на прехвърлителя
1000010100
Участник – приобретател
Банка „Б“
Код на регистъра/сметката за сетълмент на ДЦК на приобретателя
9251022200
Сметка за сетълмент на парични средства в RINGS на приобретателя
1000010200
Номинална стойност в левове/в евро
10000000,

БРОЙ 100
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Приложение № 10в
към чл. 17, ал. 2
ИСК АНЕ ЗА ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ДЦК, ПРИТЕЖ АВАНИ ОТ УЧАСТНИК В ЕСРОТ,
КЪМ УЧАСТНИК ПО ЧЛ. 3, АЛ. 1, Т. 5, БЕЗ ПРОМЯНА НА СОБСТВЕНОСТТА
Вальор
15/02/2012
Емисия №
BG3010096005
Участник – прехвърлител
Банка „А“
Код на регистъра/сметката за сетълмент на собствени ДЦК
на участника
9251011100
Сметка за сетълмент на парични средства на участника в RINGS
1000010100
Номинална стойност на прехвърляните ДЦК
10000000,
Участник по чл. 3, ал. 1, т. 5
Чуждестранен ЦДЦК„АА“
Код на регистъра/сметката за сетълмент на клиентски ДЦК
на участника по чл. 3, ал. 1, т. 5
9252022200
Сметка за сетълмент на парични средства на участника
по чл. 3, ал. 1, т. 5 в RINGS
1000010100

Приложение № 10г
към чл. 17, ал. 2
ИСК АНЕ ЗА ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ДЦК, ПРИТЕЖ АВАНИ ОТ УЧАСТНИК В ЕСРОТ,
ОТ УЧАСТНИК ПО ЧЛ. 3, АЛ. 1, Т. 5, БЕЗ ПРОМЯНА НА СОБСТВЕНОСТТА
Вальор
15/02/2012
Емисия №
BG3010096005
Участник по чл. 3, ал. 1, т. 5
Чуждестранен ЦДЦК „АА“
Код на регистъра/сметката за сетълмент на клиентски ДЦК
на участника по реда на чл. 3, ал. 1, т. 5
9252022200
Сметка за сетълмент на парични средства на участника в RINGS
1000010100
Номинална стойност на прехвърляните ДЦК
10000000,
Участник – приобретател
Банка „А“
Код на регистъра/сметката за сетълмент на собствени ДЦК
на участника
9251011100
Сметка за сетълмент на парични средства на участника в RINGS
1000010100“

§ 38. Приложения № 11 и 12 към чл. 20, ал. 2 се изменят така:
„Приложение № 11
към чл. 20, ал. 2
УВЕДОМЛЕНИЕ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 2
Вальор на сделката
Емисия №
Участник – прехвърлител
Код на регистъра/сметката за сетълмент на собствени ДЦК
на участника
Код на регистъра/сметката за сетълмент на клиентски ДЦК
на участника
Сметка за сетълмент на парични средства в RINGS
Номинална стойност
Вальор на обратно изкупуване
(Попълва се, ако има предварителна уговорка.)

15/02/2005
BG3010096005
Банка „А“
9251011100
9252011100
1000010100
10000000,
17/02/2005

Приложение № 12
към чл. 20, ал. 2
УВЕДОМЛЕНИЕ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 2
Вальор на сделката
Емисия №
Участник – приобретател
Код на регистъра/сметката за сетълмент на клиентски ДЦК
на участника
Код на регистъра/сметката за сетълмент на собствени ДЦК
на участника
Сметка за сетълмент на парични средства в RINGS
Номинална стойност
Вальор на обратна продажба
(Попълва се, ако има предварителна уговорка.)“

15/02/2005
BG3010096005
Банка „А“
9252011100
9251011100
1000010100
10000000,
17/02/2005
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§ 39. Създават се приложения № 11а и 12а към чл. 20, ал. 2:
„Приложение № 11а
към чл. 20, ал. 2
УВЕДОМЛЕНИЕ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 2
„ЗАЕМ НА ДЦК“
Вальор на сделката
Емисия №
Участник – заемодател
Код на регистъра/сметката за сетълмент на собствени ДЦК
на участника
Код на регистъра/сметката за сетълмент на клиентски ДЦК
на участника
Сметка за сетълмент на парични средства в RINGS
Номинална стойност
Вальор на падежа на заема

15/04/2012
BG3010096005
Банка „А“
9251011100
9252011100
1000010100
10000000,
17/04/2012

Приложение № 12а
към чл. 20, ал. 2
УВЕДОМЛЕНИЕ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 2
„ЗАЕМ НА ДЦК“
Вальор на сделката
Емисия №
Участник – заемополучател
Код на регистъра/сметката за сетълмент на клиентски ДЦК
на участника
Код на регистъра/сметката за сетълмент на собствени ДЦК
на участника
Сметка за сетълмент на парични средства в RINGS
Номинална стойност
Вальор на падежа на заема

15/04/2012
BG3010096005
Банка „А“
9252011100
9251011100
1000010100
10000000,
17/04/2012“

§ 40. Приложение № 13 към чл. 20, ал. 3, т. 1 се изменя така:
„Приложение № 13
към чл. 20, ал. 3, т. 1
УВЕДОМЛЕНИЕ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 3, Т. 1
За извършените продажби на ДЦК с целево предназначение на физически лица
за периода .......... – .............. г.
Участник
Банка „А“
Код на регистъра/сметката за сетълмент на клиентски ДЦК
на участника
9252011100
Сметка за сетълмент на парични средства на участника
в RINGS/TARGET 2
1000010100
Емисия №
BG2210098112
Номинална стойност
16500,
Фактическа продажна стойност
17164,95
Средна продажна цена на 100 единици номинал
104,03“

§ 41. Приложение № 14 към чл. 20, ал. 3, т. 2 се изменя така:
„Приложение № 14
към чл. 20, ал. 3, т. 2
УВЕДОМЛЕНИЕ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 3, Т. 2
За извършените покупки на ДЦК с целево предназначение от физически лица
Дата на изкупуването
29.10.1998
Участник
Банка „А“
Код на регистъра/сметката за сетълмент на клиентски ДЦК
на участника
9252011100
Сметка за сетълмент на парични средства на участника
в RINGS/TARGET 2
1000010100
Емисия №
BG2210098112
Номинална стойност
7300,
Фактическа покупна стойност
7464,25
Покупна цена на 100 единици номинал
102,25“

БРОЙ 100
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§ 42. Приложение № 15 към чл. 20, ал. 4 се изменя така:
„Приложение № 15
към чл. 20, ал. 4
ИСК АНЕ ЗА ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ДЦК ПО ЧЛ. 20,
Вальор на сделката
Емисия №
Участник, водещ ДЦК на клиента – прехвърлител
Код на регистъра/сметката за сетълмент на клиентски ДЦК
на участника
Сметка за сетълмент на парични средства в RINGS
Номинална стойност
Участник – приобретател
Код на регистъра/сметката за сетълмент на собствени ДЦК
на приобретателя
Сметка за сетълмент на парични средства на приобретателя в RINGS

АЛ. 4
15/02/2005
BG3010096005
Банка „А“
9252011100
1000010244
10000000,
Банка „Б“
9251022200
1000010100“

§ 43. Приложение № 16 към чл. 20, ал. 5 се изменя така:
„Приложение № 16
към чл. 20, ал. 5
ИСК АНЕ ЗА ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ДЦК ПО ЧЛ. 20, АЛ. 5
Вальор на сделката
15/02/2005
Емисия №
BG3010096005
Участник – прехвърлител
Банка „А“
Код на регистъра/сметката за сетълмент на собствени ДЦК
9251011100
на участника
Сметка за сетълмент на парични средства в RINGS
1000010244
Номинална стойност
10000000,
Участник, водещ ДЦК на клиента – приобретател
Банка „Б“
Код на регистъра/сметката за сетълмент на клиентски ДЦК
на участника
9252022200
Сметка за сетълмент на парични средства на участника в RINGS
1000010100“

§ 44. Приложение № 17 към чл. 20, ал. 6 се изменя така:
„Приложение № 17
към чл. 20, ал. 6
ИСК АНЕ ЗА ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА КЛИЕНТСКИ РЕГИСТЪР ЗА ДЦК ПО ЧЛ. 20, АЛ. 6
Вальор на сделката
15/02/2005
Емисия №
BG3010096005
Участник, водещ ДЦК на клиента
Банка „А“
Код на регистъра/сметката за сетълмент на клиентски ДЦК
9252011100
на участника
Сметка за сетълмент на парични средства в RINGS
1000010244
Номинална стойност
10000000,
Участник, в който се прехвърлят ДЦК на клиента
Банка „Б“
Код на регистъра/сметката за клиентски ДЦК на участника
9252022200
Сметка за сетълмент на парични средства в RINGS
1000010100“

§ 45. Приложение № 18 към чл. 20, ал. 7 се изменя така:
„Приложение № 18
към чл. 20, ал. 7
ИСК АНЕ ЗА ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ДЦК ПО ЧЛ. 20, АЛ. 7
Вальор на сделката
15/02/2005
Емисия №
BG3010096005
Участник, водещ ДЦК на клиента – прехвърлител
Банка „А“
Код на регистъра/сметката за сетълмент на клиентски ДЦК
9252011100
на участника
Сметка за сетълмент на парични средства в RINGS
1000010244
Номинална стойност
10000000,
Участник, водещ ДЦК на клиента – приобретател
Банка „Б“
Код на регистъра/сметката за сетълмент на клиентски ДЦК
9252022200
на участника
Сметка за сетълмент на парични средства в RINGS
1000010100“
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§ 46. Приложение № 21 към чл. 26, ал. 1 се изменя така:
„Приложение № 21
към чл. 26, ал. 1
ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПРЕХВЪРЛЕНО ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ ВЪРХУ ДЦК
Долуподписаният ..................................................................................................................................................,
(трите имена)
притежаващ лична карта № ................, издадена на ................ от ..................., ЕГН (№ на документа
за самоличност) .....................................,
декларирам, че съм прехвърлил на .................................................................................................................,
(трите имена)
*декларирам, че съм прехвърлил на ...............................................................................................................,
(фирма и ЕИК)
*представлявано от ................................................................................................................................................
(трите имена)
притежаващ лична карта № ................, издадена на ................ от ........................, ЕГН (№ на документа
за самоличност) ..........................., от името и за сметка на ................................................................................... *
собствеността върху държавни ценни книжа от емисия № ...................................... /....................................,
(дата на емитиране)
в размер на .....................................................................................................................................................................
(цифром и словом)
съвкупна номинална стойност сертификат № .....................................
............................
Прехвърлител: ....................................
(дата)		
(подпис)
Приобретател: ....................................
		
(подпис)
* Попълва се за юридическо лице.“

§ 47. Приложения № 22, 23 и 24 към чл. 41, ал. 2 се изменят така:
„Приложение № 22
към чл. 41, ал. 2
СЪСТЕЗАТЕЛНА ПОРЪЧК А ЗА СОБСТВЕНА СМЕТК А
ПРИ АУКЦИОН ЗА ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ БЕЗ ОПРЕДЕЛЕН СРОК ЧРЕЗ ЗАПЛАЩАНЕ
Сметка за сетълмент на парични средства на участника в
RINGS/TARGET2
BG12ABCD12345678901234
Номер на емисията, за която се провежда аукционът
BG1234567890
Номинална стойност
1300000,
Цена/доходност на 100 единици номинал на емисията, за която
се провежда аукционът
101,46/5,20
Номинална стойност
2000000,
Цена/доходност на 100 единици номинал на емисията, за която
98,48/7,20
се провежда аукционът

Приложение № 23
към чл. 41, ал. 2
СЪСТЕЗАТЕЛНА ПОРЪЧК А ЗА СМЕТК А НА КЛИЕНТ
ПРИ АУКЦИОН ЗА ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ БЕЗ ОПРЕДЕЛЕН СРОК ЧРЕЗ ЗАПЛАЩАНЕ
Сметка за сетълмент на парични средства на участника в
RINGS/TARGET2
BG12ABCD12345678901234
Номер на емисията, за която се провежда аукционът
BG1234567890
Номинална стойност
1300000,
Цена/доходност на 100 единици номинал на емисията, за която
се провежда аукционът
101,46/5,20
Данни за клиента
физическо лице
5303125633
Иван Павлов Иванов
Номинална стойност
2000000,
Цена/доходност на 100 единици номинал на емисията,
за която се провежда аукционът
98,48/7,20
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Данни за клиента
Номинална стойност
Цена/доходност на 100 единици номинал на емисията,
за която се провежда аукционът
Данни за клиента

Номинална стойност
Цена/доходност на 100 единици номинал на емисията,
за която се провежда аукционът
Данни за клиента

С Т Р. 6 7
юридическо лице
999999999
Фирма „AAAAA“
2000000,
98,99/6,20
банка или инвестиционен
посредник
111111111
Банка „ББББББ“
4000000,
99,48/7,20
чуждестранно лице
2222222222
„ССССССС“
Данни по чл. 13, ал. 4

Приложение № 24
към чл. 41, ал. 2
СЪСТЕЗАТЕЛНА ПОРЪЧК А ЗА СОБСТВЕНА СМЕТК А
ПРИ АУКЦИОН ЗА ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ ЧРЕЗ ЗАПЛАЩАНЕ С ОПРЕДЕЛЕН СРОК
(РЕПО-АУКЦИОН)
Сметка за сетълмент на парични средства на участника в
RINGS/TARGET2
BG12ABCD12345678901234
Номер на емисията
BG1234567890
Дата на аукциона
20040109
Срок за обратното изкупуване в дни
1
Номинална стойност
1300000,
Годишен лихвен процент
5,20
Номинална стойност
2000000,
Годишен лихвен процент
5,25“

§ 48. Приложения № 25 и 26 към чл. 46, ал. 2 се изменят така:
„Приложение № 25
към чл. 46, ал. 2
ПОРЪЧК А ЗА СОБСТВЕНА СМЕТК А
ПРИ ПОДПИСК А ЗА ЗАМЯНА
Сметка за сетълмент на парични средства на участника в RINGS
Номер на емисията, обявена за замяна
Номер на емисията, с която се извършва замяната
Номинална стойност

BG12ABCD12345678901234
BG1234567890
BG9876543210
1300000,

Приложение № 26
към чл. 46, ал. 2
ПОРЪЧК А ЗА СМЕТК А НА КЛИЕНТ
ПРИ ПОДПИСК А ЗА ЗАМЯНА
Сметка за сетълмент на парични средства на участника в RINGS
Номер на емисията, обявена за замяна
Номер на емисията, с която се извършва замяната
Номинална стойност
Данни за клиента
Номинална стойност
Данни за клиента
Номинална стойност
Данни за клиента

BG12ABCD12345678901234
BG1234567890
BG9876543210
1300000,
физическо лице
5303125633
Иван Павлов Иванов
3000000,
юридическо лице
999999999
Фирма „AAAAA“
3000000,
банка или инвестиционен
посредник
111111111
Банка „ББББББ“
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3000000,
чуждестранно лице
2222222222
„ССССССС“
Данни по чл. 13, ал. 4“

Номинална стойност
Данни за клиента

§ 49. Създават се приложения № 27 и 28 към чл. 33, ал. 4 и чл. 34:
„Приложение № 27
към чл. 33, ал. 4 и чл. 34
ИСК АНЕ ЗА БЛОКИРАНЕ НА ДЦК
Вальор на блокиране
Емисия № 	
Участник в ЕСРОТ
Код на регистъра/сметката за собствени ДЦК на участника в ЕСРОТ
Код на регистъра/сметката за блокирани ДЦК на участника в ЕСРОТ
Сметка за сетълмент на парични средства на участника в RINGS
Номинална стойност на блокираните ДЦК

15/03/2010
BG3010098005
Участник „А“
9251ХХХХХХ
9253ХХХХХХ
BGXXХХХXXXX
100000,

Приложение № 28
към чл. 33, ал. 4 и чл. 34
ИСК АНЕ ЗА ДЕБЛОКИРАНЕ НА ДЦК
Вальор на деблокирането
Емисия № 	
Участник в ЕСРОТ
Код на регистъра/сметката за блокирани ДЦК на участника в ЕСРОТ
Код на регистъра/сметката за собствени ДЦК на участника в ЕСРОТ
Сметка за сетълмент на парични средства на участника в RINGS
Номинална стойност на деблокираните ДЦК

Преходни и заключителни разпоредби
§ 50. Техническите изисквания относно
начина на попълване на електронните съобщения, с които работят системите АДЦК
и ЕСРОТ при спазване на вк лючените в
наредбата приложения, се регламентират с
ръководство на БНБ за потребителите на
съответната система и имат задължителен
характер за участниците в нея.
Министър на финансите:
Петър Чобанов
Управител на БНБ:
Иван Искров
8341

БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА
Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ 31 от 2007 г. за сетълмент на държавни
ценни книжа (ДВ, бр. 85 от 2007 г.)
§ 1. В чл. 2 след думата „искане“ се добавя
наклонена черта и думата „уведомление“.
§ 2. В чл. 3, ал. 2 след думите „RINGS
(Real-time INterbank Gross settlement System)“ се
добавя „и Трансевропейската автоматизирана
система за брутен сетълмент на експресни
преводи в реално време – TARGET2“.
§ 3. В чл. 4, ал. 2 думите „чл. 2 и 3“ се
заменят с „чл. 2 и чл. 3, ал. 1“.
§ 4. В чл. 5 думите „водените при нея
разплащателни сметки на у частниците и

15/03/2010
BG2010110004
Участник „А“
9253ХХХХХХ
9251ХХХХХХ
BGХХХХХХХХХХ
200000“

сметките за ДЦК“ се заменят със „сметките
за сетълмент на парични средства на участниците в RINGS и TARGET2 и сметките за
сетълмент на ДЦК“.
§ 5. В чл. 6 се правят следните изменения:
1. В ал. 1, т. 2 думите в скобите „(DFP –
delivery free of payment)“ се заменят с „(FOP –
free of payment)“.
2. В ал. 2 думите „системата RINGS“ се
заменят със „системите RINGS и TARGET2“.
§ 6. Заглавието на глава втора се изменя
така:
„Откриване, водене и закриване на сметки
за сетълмент на държавни ценни книжа“.
§ 7. В чл. 7 след думата „сметка“ се добавя „за сетълмент на ДЦК“ и се добавя ново
изречение със следното съдържание: „Българската народна банка гарантира интегритета
на всяка една емисия ДЦК от момента на
нейното емитиране до падежа є.“
§ 8. В чл. 8 се правят следните допълнения:
1. В основния текст на ал. 1 след думата
„сметки“ се добавя „за сетълмент на ДЦК“.
2. В ал. 2 след думите „сметки за“ се добавя
„сетълмент на“.
§ 9. В чл. 10 се правят следните допълнения:
1. В ал. 1 след думите „сметки за“ се добавя
„сетълмент на“ и се добавя ново изречение
със следното съдържание: „Сетълментът на
сделките с ДЦК е финален, след като се
завери сметката за сетълмент на ДЦК на
приобретателя.“
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2. В ал. 2 след думите „сметките за“ се
добавя „сетълмент на“.
§ 10. В чл. 12:
1. В ал. 1, в първото изречение след думите
„Сметките за“ се добавя „сетълмент на“.
2. В ал. 2 след думата „сметките“ се добавя
„за сетълмент на ДЦК“.
§ 11. Член 13 се изменя така:
„Чл. 13. При придобиване на ДЦК на първичния пазар по реда на глава втора от Наредба
№ 5 от 2007 г. БНБ извършва сетълмента, като
задължава сметките за сетълмент на парични
средства в RINGS, съответно в TARGET2,
посочени от участниците в ЕСРОТ, с общата
стойност на придобитите от тях и техни клиенти ДЦК, заверява сметката на емитента при
БНБ и същевременно записва по номинална
стойност придобитите от участниците ДЦК
по техните сметки за сетълмент на ДЦК и
по сметките за сетълмент на ДЦК, отчитащи
придобитите общо от техните клиенти ДЦК.“
§ 12. Член 14 придобива следната редакция:
„Чл. 14. При изплащане на ДЦК с настъпил падеж и/или на лихвите по тях по реда
на чл. 35 от Наредба № 5 от 2007 г. БНБ
задължава сметката на емитента при БНБ,
заверява сметките за сетълмент на парични
средства, посочени от участниците, с размера на дължимите суми за изплащане на
притежаваните от тях и техни клиенти ДЦК
и отписва от сметките за сетълмент на ДЦК
на участниците и от сметките за сетълмент
на ДЦК на техните клиенти номиналната
стойност на падежираните ДЦК.“
§ 13. В чл. 15, ал. 2 след думите „сметките
за“ се добавя „сетълмент на“.
§ 14. В чл. 17 се правят следните изменения:
1. В т. 1 думите „разплащателната сметка
на приобретателя“ и „разплащателната сметка
на прехвърлителя“ се заменят със „сметката
за сетълмент на парични средства, посочена
от приобретателя“, съответно „сметката за
сетълмент на парични средства, посочена от
прехвърлителя“, а навсякъде думите „смет-
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ката за ДЦК“ се заменят със „сметката за
сетълмент на ДЦК“.
2. В т. 2 навсякъде думите „сметката за
ДЦК“ се заменят със „сметката за сетълмент
на ДЦК“.
§ 15. В чл. 18 навсякъде след думите „сметката за“ се добавя „сетълмент на“.
§ 16. В чл. 19 думите „сметките за ДЦК“ и
„сметките им за ДЦК“ се заменят със „сметките за сетълмент на ДЦК“, съответно със
„сметките им за сетълмент на ДЦК“.
§ 17. В § 1 на допълнителната разпоредба
се правят следните изменения:
1. Точка 1 придобива следната редакция:
„1. „Сметка за сетълмент на ДЦК“ е сметка
при централна банка или агент по сетълмента, използвана за съхраняване на държавни
ценни книжа и за сетълмент по сделки между
участници в системата.“
2. Точка 2 придобива следната редакция:
„2. „Сметка за сетълмент на парични средства“ е сметка при централна банка или агент
по сетълмента, използвана за съхраняване на
парични средства и за сетълмент по сделки
между участници в системата. Сметките за
сетълмент на парични средства могат да бъдат в левове в RINGS и в евро в TARGET2.“
3. В т. 3 след думата „сметка“ се добавя „за
сетълмент“, а думите „на парични средства
по разплащателните сметки“ се заменят с „по
сметките за сетълмент на парични средства“.
4. В т. 4 след думите „сметки за“ се добавя
„сетълмент на“.
5. В т. 5 след думите „сметки за“ се добавя
„сетълмент на“.
Заключителна разпоредба
§ 18. Тази наредба се издава на основание
чл. 36, ал. 3 от Закона за държавния дълг и
е приета с Решение № 87 от 31.10.2013 г. на
Управителния съвет на БНБ.
§ 19. В приложения № 1 и 2 навсякъде думите „сметки за ДЦК“ се заменят със „сметки
за сетълмент на ДЦК“.
Управител:
Иван Искров
8342
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ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО
НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
ЗАПОВЕД № РД-769
от 11 октомври 2013 г.
На основание чл. 42, ал. 6 във връзка с чл. 42,
ал. 5 и чл. 43 от Закона за защитените територии (ЗЗТ) във връзка с извършени по-точни
замервания:
1. Актуализирам площта на защитена територия – защитена местност „Драгойчев камък“, в
землището на гр. Троян, община Троян, област
Ловеч, обявена за историческо място със Заповед № 2122 от 21.01.1964 г. на председателя на
Комитета по горите и горската промишленост
при Министерския съвет (ДВ, бр. 6 от 1964 г.) и
прекатегоризирана в защитена местност със Заповед № РД-754 от 10.06.2003 г. на министъра на
околната среда и водите (ДВ, бр. 60 от 2003 г.),
от 10,000 дка на 7,983 дка.
2. В границите на защитена местност „Драгойчев камък“, определени с акта за обявяване по
т. 1, попада имот с идентификатор 73198.506.497
съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри за землището на гр. Троян, община Троян,
област Ловеч, одобрени със Заповед № РД-18-11
от 20.04.2007 г. на изпълнителния директор на
Агенцията по геодезия, картография и кадастър,
с обща площ 7,983 дка.
3. Пълният опис на координатите на точките
по границата на защитена местност „Драгойчев
камък“ и картният материал се съхраняват и са
на разположение в Министерството на околната
среда и водите (МОСВ) и в Регионалната инспекция по околна среда и води – Плевен.
4. Актуализираните данни по заповедта да се
впишат в Държавния регистър на защитените
територии при МОСВ.
Заповедта може да бъде обжалвана по реда
на Административнопроцесуалния кодекс пред
Върховния административен съд в едномесечен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“.

8408

Министър:
И. Михайлова

МИНИСТЕРСТВО
НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ
ЗАПОВЕД № РД-02-14-1024
от 28 октомври 2013 г.
С оглед необходимостта от осигуряване на
транзитния трафик по Общоевропейския транспортен коридор № ІV, част от Трансевропейската
транспортна мрежа в границите на Република
България и допълнително изложени фактически
мотиви, описани в обяснителната записка към
парцеларния план, на основание § 52, ал. 1 и 2
от преходните и заключителните разпоредби на
Закона за изменение и допълнение на Закона за

устройство на територията (ПЗР на ЗИДЗУТ, ДВ,
бр. 66 от 2013 г.) във връзка с § 124 от преходните
и заключителните разпоредби на ЗИДЗУТ (ДВ,
бр. 82 от 2012 г.) и чл. 129, ал. 3 и 4 (в редакцията
му преди изменение и допълнение на ЗУТ, ДВ,
бр. 82 от 2012 г.) във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 5 и
чл. 128, ал. 2, 5 и 6 (в редакцията им преди изменение и допълнение на ЗУТ, ДВ, бр. 82 от 2012 г.)
ЗУТ; писмо на Агенция „Пътна инфраструктура“
(АПИ) с изх. № 04-16-1911 от 23.09.2013 г.; писмо
на Министерството на регионалното развитие и
благоустройството с изх. № АУ-10-49 от 30.10.2012 г.
за разрешаване изработването на проект на
подробен устройствен план – парцеларен план
(ПУП – ПП); съобщаване на ПУП – ПП в ДВ,
бр. 79 от 16.10.2012 г.; констативен протокол от
17.11.2012 г. от Общинската администрация – Свиленград, за липса на постъпили жалби; протокол от 25.06.2013 г. от проведени обществени
обсъждания; Решение № 373 от 28.11.2012 г. на
Общинския съвет – Свиленград, за съгласуване на
ПУП – ПП; Решение № ХА-3 ПР-1 от 4.03.2013 г.
на МОСВ – Регионалната инспекция Хасково,
за необходимостта от извършване на оценка на
въздействието върху околната среда, писмо на
МОСВ – Регионалната инспекция Хасково, изх.
№ АП-56 от 16.05.2013 г. за влязло в сила решение
и писмо на МОСВ с изх. № ЕО-97 от 4.10.2013 г.;
Решение № КЗЗ-05 от 15.04.2013 г. на Комисията
за земеделските земи за промяна на предназначението на земеделските земи за неземеделски
нужди и утвърждаване на площадки и трасета за
проектиране на обекти в земеделски земи; съгласувателни писма № ЗЗ-НН-842 от 27.11.2012 г. и
№ ЗЗ-НН-67 от 21.01.2013 г. на Министерството
на културата; писмо рег. № ДС-63729 екз. 1 от
29.11.2012 г. от Министерството на вътрешните
работи – дирекция „Управление на собствеността
и социални дейности“; становища рег. № ПО-9735
от 19.11.2012 г. и рег. № ПО-7200 от 7.10.2013 г. от
Министерството на вътрешните работи, Главна
дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“; становище рег. № 05-00-60 от 26.11.2012 г.
на Министерството на отбраната; писмо изх. № ВК01-126 от 29.11.2012 г. на Басейновата дирекция за
управление на водите – Източнобеломорски район
с център Пловдив; писмо рег. № БТГ-24-00-3519
от 28.11.2012 г. на „Булгартрансгаз“ – ЕАД; писмо изх. № 386 от 29.11.2012 г. на „ЕВН България
ЕР“ – ЕАД; писмо № ЖИ-25309 от 17.12.2012 г.
на „Национална компания Железопътна инфраструктура“; писмо № 2246 от 5.12.2012 г. на „Водоснабдяване и канализация“ – ЕООД, Хасково;
писмо изх. № АД-12-09-18#1 от 22.11.2012 г. на
„Напоителни системи“ – Централно управление;
писмо рег. индекс 12-00-313 от 25.03.2013 г. на
„Българска телекомуникационна компания“ – АД;
съгласуване върху графичната част от Министерството на здравеопазването – Регионална здравна
инспекция Хасково; протокол № УТ-01-02-26 от
15.10.2013 г. от Националния експертен съвет по
устройство на територията и регионална политика
при МРР, за разглеждане на проекта и Решение
№ 250 от 25.04.2013 г. на Министерския съвет
на Република България одобрявам подробен
устройствен план – парцеларен план за обект:
АМ „Марица“ Оризово – Капитан Андреево;
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у частък: „Любимец – Капитан А ндреево“ от
км 89+100 до км 108+26, подучастък: Път ІІ-80/
Е85/Свиленград – Пъстрогор от км 0+000 до
км 3+490 и пътен възел „Свиленград“ при км
99+280 – преоткосиране, землище Свиленград,
община Свиленград, област Хасково, съгласно
приетите и одобрени текстови и графични части,
представляващи неразделна част от заповедта.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ заповедта
подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването
є в „Държавен вестник“ чрез Министерството
на регионалното развитие.
Министър:
Д. Терзиева
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ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ
„НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ“
ЗАПОВЕД № ЧР-з-325
от 17 октомври 2013 г.
На основание чл. 44, ал. 3 от Закона за Държавна агенция „Национална сигурност“ утвърждавам
класификатор на длъжностите в Държавна агенция
„Национална сигурност“ съгласно приложението.
Отменям Заповед рег. № ЧР-з-220 от 29.07.2013 г.
(ДВ, бр. 71 от 2013 г.).
Заповедта влиза в сила считано от датата на
издаването є.
Председател:
Вл. Писанчев

Класификатор на длъжностите в ДАНС
№
А.

Длъжностни наименования

Приложение

Минимална образователна степен

Необходим ранг

Държавни служители

А.1. Държавни служители с висше образование
1.

Административен секретар

Магистър

Държавен агент I степен

2.

Директор на специализирана дирекция

Магистър

Държавен агент II степен

3.

Директор на специализирана дирекция (служител
по сигурността на информацията)

Магистър

Държавен агент II степен

4.

Директор на специализирана административна
дирекция

Магистър

Държавен агент II степен

5.

Директор на териториална дирекция „Национална
сигурност“

Магистър

Държавен агент II степен

6.

Заместник-директор на специализирана дирекция

Магистър

Специален агент I степен

7.

Заместник-директор на специализирана админист
ративна дирекция

Магистър

Специален агент I степен

8.

Директор на териториална дирекция „Национална
сигурност“

Магистър

Специален агент II степен

9.

Заместник-директор на териториална дирекция
„Национална сигурност“

Магистър

Специален агент I степен

10. Началник на отдел

Магистър

Специален агент II степен

11. Главен вътрешен одитор

Магистър

Специален агент II степен

12. Задграничен представител I степен

Магистър

Специален агент II степен

13. Началник на сектор

Бакалавър

Главен агент I степен

14. Вътрешен одитор

Бакалавър

Главен агент I степен

15. Задграничен представител II степен

Бакалавър

Главен агент I степен

16. Финансов контрольор

Бакалавър

Главен агент I степен

17. Началник на сектор

Бакалавър

Главен агент II степен

18. Вътрешен одитор

Бакалавър

Главен агент II степен

19. Задграничен представител II степен

Бакалавър

Главен агент II степен

20. Финансов контрольор

Бакалавър

Главен агент II степен

21. Главен експерт

Бакалавър

Старши агент I степен

22. Главен експерт

Бакалавър

Старши агент IІ степен

23. Главен експерт

Бакалавър

Старши агент IІІ степен

С Т Р.
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Минимална образователна степен

Необходим ранг

24. Главен експерт

Бакалавър

Старши агент IV степен

25. Експерт

Бакалавър

Младши агент I степен

26. Експерт

Бакалавър

Младши агент II степен

27. Експерт

Бакалавър

Младши агент III степен

28. Експерт

Бакалавър

Младши агент IV степен

А.2. Държавни служители със средно образование
1.

Командир на отделение

средно образование Главен сътрудник I степен

2.

Главен специалист

средно образование Главен сътрудник I степен

3.

Главен специалист по охраната

средно образование Главен сътрудник I степен

4.

Водач на специален автомобил I степен

средно образование Главен сътрудник I степен

5.

Главен специалист

средно образование Главен сътрудник IІ степен

6.

Главен специалист по охраната

средно образование Главен сътрудник II степен

7.

Водач на специален автомобил I степен

средно образование Главен сътрудник II степен

8.

Специалист

средно образование Сътрудник I степен

9.

Специалист по охраната

средно образование Сътрудник I степен

10. Водач на специален автомобил II степен

средно образование Сътрудник I степен

11. Специалист

средно образование Сътрудник II степен

12. Специалист по охраната

средно образование Сътрудник II степен

13. Водач на специален автомобил II степен

средно образование Сътрудник IІ степен

14. Специалист

средно образование Сътрудник IIІ степен

15. Специалист по охраната

средно образование Сътрудник IIІ степен

16. Водач на специален автомобил IІ степен

средно образование Сътрудник IIІ степен

Б.

Лица, работещи по трудово правоотношение

№

Длъжностни наименования

КОД по НКПД

Ръководни, аналитични и приложни специалисти с висше образование
I.

Образователно-квалификационна степен магистър
или бакалавър

1.

Заместник-председател

1112

7093

2.

Експерт

2422

6056

3.

Систем-организатор

2529

6006

4.

Счетоводител

2411

6004

5.

Специалист по информационни източници

2522

6004

II.

Специалисти със средно специално образование
3115

3005

Първа г ру па
1.

Механик по автотранспорта

2.

Механик по технически контрол на МПС

3115

3045

3.

Счетоводител

3313

3001

4.

Техник на телефонна и свързочна техника

3522

3007

III. Специалисти със средно образование
Първа г ру па
1.

Управител на стол

1412

3007

2.

Отчетник, счетоводство

4311

2004

БРОЙ 100
№

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

Длъжностни наименования

С Т Р. 7 3
КОД по НКПД

Втора група
1.

Систем-оператор (национални системи)

3513

3002

2.

Управител на склад

4321

2021

4322

2002

Трета група
1.

Отчетник на МТИ

IV. Помощен персонал със средно образование
Първа г ру па
1.

Снабдител

4321

2015

2.

Домакин

4321

3022

3.

Систем-оператор

3513

3003

4.

Машинописец I категория

4131

2001

Втора група
1.

Технически сътрудник

5412

3003

2.

Машинописец II категория

4131

2002

Трета група
1.

Продавач

5212

0001

2.

Бюфетчик

5131

2002

3.

Сервитьор

5131

2004

4.

Касиер

5230

1001

5.

Калкулант

4311

2001

V.

Квалифицирани работници

1.

Бояджия

7131

1001

2.

Бръснар

5141

2002

3.

Водопроводчик

7126

2002

4.

Дърводелец

7115

2002

5.

Електромонтьор

7412

2009

6.

Майстор-готвач

3434

2003

7.

Готвач

5120

2001

8.

Майстор-сладкар

7512

2008

9.

Майстор-транжoр

7511

1019

10. Монтьор на МПС

7231

2005

11. Монтьор на отоплителна инсталация

7127

2003

12. Монтьор на технически средства

7233

2031

13. Строителен работник

9312

0003

14. Огняр

8182

2004

VI. Неквалифицирани работници
1.

Общ работник

9622

0001

2.

Работник в кухня

9412

0003

3.

Работник по озеленяване

9214

0015

4.

Пазач

9510

0005

9112

0004

5. Чистач
8434

С Т Р.

74

ДЪРЖАВЕН

КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА
НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ
ЗАПОВЕД № 758
от 30 август 2013 г.
На основание чл. 8, ал. 1 и ал. 2, т. 9 от Устройствения правилник на Комисията за защита
на потребителите към министъра на икономиката, енергетиката и туризма и на нейната администрация, решение на Комисията за защита
на потребителите, протокол № 33 от заседание,
проведено на 15.08.2013 г., чл. 92, ал. 1, 2 и 5 във
връзка с чл. 87, чл. 88, ал. 1, т. 2 и чл. 99 от Закона за защита на потребителите, Наредбата за
условията и реда за изтегляне от пазара, изземване от потребителите и унищожаване на опасни
стоки и за реда за обезщетяване на потребителите в случаите на изземване на опасни стоки,
чл. 73 АПК, Изпитвателен протокол № 2-13-648
от 13.06.2013 г., издаден от лаборатория „Изпитване на машини, съоръжения и устройства“ към
„Център за изпитване и Европейска сертификация“ – ЕООД, Стара Загора, удостоверяващ, че
скейтборд, модел: Вигаборд с 2 колела (с описание
и снимков материал, публикувани на интернет
страницата на КЗП – www.kzp.bg), не отговаря
на изискванията за безопасност съгласно БДС
ЕN 13613:2009 по показатели: т. 5.2.5 „Ъглите и
ръбовете на дъската трябва да бъдат заоблени и
неравните и остри или стърчащи части трябва да
бъдат отстранени. Външната линия на дъската
трябва да е със заоблени ръбове с минимален
радиус от 10 мм“ и по т. 7 „Маркировка“, тъй
като поставената маркировка върху скейтборда
не е трайна; липсва информация за номера на
европейския стандарт, на който би следвало
стоката да съответства; липсва информация, съдържаща метод за идентификация на продукта,
предвид което стоката крие риск за здравето и
безопасността на потребителите, нареждам:
1. Забранявам вноса, износа, възмездното или
безвъзмездното пускане на пазара на следната
стока, представляваща сериозен риск и опасност
за здравето на потребителите: скейтборд, модел:
Вигаборд с 2 колела.
2. Вносителите и дистрибуторите да организират незабавното и ефективно изтегляне от пазара
и изземването от потребителите на описаната в
заповедта стока по реда, условията и в сроковете, визирани в Наредбата за условията и реда за
изтегляне от пазара, изземване от потребителите
и унищожаване на опасни стоки и за реда за
обезщетяване на потребителите в случаите на
изземване на опасни стоки, и да отправят предупреждения към потребителите за рисковете,
които стоките съдържат.
3. На основание чл. 74 във връзка с чл. 60,
ал. 1 АПК допускам предварително изпълнение
на заповедта с цел да не се допусне увреждане
на здравето на потребителите.
4. Разходите по складиране, транспорт, изтегляне от пазара, изземването от потребителите и
тяхното обезщетяване са за сметка на производителите, вносителите и дистрибуторите.

ВЕСТНИК
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Заповедта може да се обжалва чрез председателя на Комисията за защита на потребителите
в 14-дневен срок от съобщаването є по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.

8378

За председател:
Ал. Масларски

КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ
НАДЗОР
РЕШЕНИЕ № 802-ЖЗ
от 29 октомври 2013 г.
На основание чл. 13, ал. 1, т. 5 и ал. 7 във
връзка с чл. 16, ал. 1, т. 1 от Закона за Комисията за финансов надзор и чл. 29, ал. 3 и 5 от
Кодекса за застраховането и представените към
заявлението документи по чл. 31, ал. 2 от Кодек
са за застраховането Комисията за финансов
надзор реши:
Издава на Животозастрахователна компания
„Съгласие“ – ЕАД (ЖЗК „Съгласие“ – ЕАД), ЕИК
175247407, със седалище и адрес на управление
София 1504, район „Оборище“, бул. Княз Александър Дондуков 79 – 81, ет. 4, допълнителен
лиценз по т. 2 от раздел I на приложение № 1
към Кодекса за застраховането – „Женитбена и
детска застраховка“:
Застраховка за изплащане на фиксирана сума
при женитба или раждане или изтичане на срока
на застраховката, който е обвързан с навършване
на определена възраст на дете.
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.

8438

За председател:
А. Джалъзов

АГЕНЦИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ
И СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН
КОНТРОЛ
РЕШЕНИЕ № 3318-П
от 5 ноември 2013 г.
На основание чл. 1, ал. 2, т. 5, чл. 3, ал. 3,
т. 3, буква „д“, чл. 4, ал. 3, чл. 8, ал. 10 и чл. 32,
ал. 3, т. 1 ЗПСК, чл. 2, ал. 1, т. 5, чл. 3, ал. 1, т. 1,
чл. 5 и чл. 6, ал. 1 от Наредбата за търговете и
конкурсите, чл. 7, ал. 1, т. 4 и чл. 20, ал. 1, т. 3,
ал. 2 и 3 от Устройствения правилник на Агенцията за приватизация и следприватизационен
контрол, Решение № 1513 от 1.11.2011 г. (ДВ,
бр. 90 от 2011 г.) на АПСК и протоколно решение
№ 2627 от 5.11.2013 г. на изпълнителния съвет
Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол реши:
1. Продажбата на поземлен имот – частна държавна собственост – идентификатор 56722.372.4,
с площ 923 кв. м, в гр. Плевен, местността Бала

БРОЙ 100

ДЪРЖАВЕН

баир, община Плевен, област Плевен (наричан
по-нататък „имота“), да се извърши чрез публичен
търг с явно наддаване.
2. Търгът ще се проведе при следните условия:
2.1. начална тръжна цена – 15 000 лв. (без
ДДС); цената се оферира в левa и се заплаща
съгласно изискванията, съдържащи се в тръжната
документация;
2.2. стъпка на наддаване – 500 лв. (без ДДС);
2.3. депозитът за участие е парична вноска в
размер 1000 лв. (без ДДС) или равностойност
та им в евро, която се превежда по банковата
сметка на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол, посочена в тръжната
документация, най-късно до изтичане на срока
за подаване на предложения;
2.4. тръжната документация се закупува в Агенцията за приватизация и следприватизационен
контрол – София, ул. Аксаков 29, стая 412, в срок
до 10-ия ден считано от датата на обнародване
на решението в „Държавен вестник“; цената на
тръжната документация е 500 лв. (с включен ДДС)
или равностойността им в евро и се заплаща, както
следва: в касата на Агенцията за приватизация и
следприватизационен контрол – само в лева, или
чрез банков превод по сметка на Агенцията за
приватизация и следприватизационен контрол:
IBAN BG39 BNBG 9661 3100 1530 01, BIC код
BNBGBGSD; плащането се извършва преди получаване на тръжната документация; разходите
по заплащането на тръжната документация са
за сметка на лицата;
2.5. тръжната документация се получава след
представяне на документ, от който да е видно
лицето, оправомощено да закупи тръжната документация; в случай че документът по предходното изречение е съставен на език, различен от
българския, същият следва да бъде придружен с
превод на български език;
2.6. срок за подаване на предложения за участие
в търга – до 14 ч. българско време на 15-ия ден
считано от датата на обнародване на решението
в „Държавен вестник“; предложенията се подават в стая 209 на Агенцията за приватизация и
следприватизационен контрол;
2.7. не се допускат до участие в търга: консорциуми; офшорни дружества; лица, които имат
просрочени публични задължения към българската държава; лица, които са в ликвидация; лица,
обявени в несъстоятелност или са в производство
за обявяване в несъстоятелност; лица, осъдени
за банкрут; чужденци и/или чуждестранни юридически лица, неотговарящи на условията на
чл. 29 от Закона за собствеността, или лица, за
които със закон е установено, че нямат право да
придобиват право на собственост върху земя на
територията на Република България;
2.8. посещения и огледи на имота могат да се
извършват всеки работен ден до началния час на
провеждане на търга след закупуване на тръжната
документация и представяне на удостоверение
за право на извършване на оглед, издадено от
Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол;

ВЕСТНИК
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2.9. търгът ще се проведе на 15-ия ден считано от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“ от 14 ч. българско време в
сградата на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол.
3. Утвърждава тръжната документация за
продажба на имота и проекта на договор за приватизационна продажба като част от нея.
4. Режийните разноски за имота в размер
две на сто върху цената, достигната на търга, се
заплащат в съответствие с разпоредбата на чл. 8,
ал. 10 ЗПСК.

8367

Изпълнителен директор:
Е. Караниколов

РЕШЕНИЕ № 3319-П
от 7 ноември 2013 г.
На основание чл. 1, ал. 2, т. 3, чл. 3, ал. 3, т. 3,
буква „a“, чл. 4, ал. 1, чл. 8, ал. 2, чл. 31, ал. 1 и
чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК, чл. 2, ал. 1, т. 3, чл. 3,
ал. 1, т. 1, чл. 5 и чл. 6, ал. 1 от Наредбата за
търговете и конкурсите, чл. 7, ал. 1, т. 4 и чл. 20,
ал. 6 от Устройственния правилник на Агенцията
за приватизация и следприватизационен контрол,
Решение № 1543 от 14.11.2012 г. на Агенцията за
приватизация и следприватизационен контрол
относно откриване на процедура за приватизация
и Решение № 1563 от 25.09.2013 г. за изменение и
допълнение на Решение № 1543 от 14.11.2012 г. на
АПСК и протоколно решение № 2638 от 7.11.2013 г.
на изпълнителния съвет Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол реши:
1. Продажбата на поземлен имот с идентификатор 52218.530.229 с площ 10 391 кв. м, намиращ
се в гр. Априлци, област Ловеч, с номер по
предходен план: 163, с трайно предназначение
на територията – урбанизирана, и с начин на
трайно ползване – за туристическа база, хижа, по
кадастралната карта и кадастралните регистри,
одобрени със Заповед № РД-18-49 от 31.08.2007 г.
на изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със Заповед № КД-14-11-132 от
24.03.2010 г. на началника на СГКК – Ловеч,
ведно с попадащите в този имот сгради: дву
етажна сграда с идентификатор 52218.530.229.1
със застроена площ 774 кв. м, брой етажи – 2, и с
предназначение – курортна, туристическа сграда;
едноетажна сграда с идентификатор 52218.530.229.2
със застроена площ 45 кв. м, брой етажи – 1, и с
предназначение – курортна, туристическа сграда;
едноетажна сграда с идентификатор 52218.530.229.3
със застроена площ 116 кв. м, брой етажи – 1,
и с предназначение – хангар, депо гараж; едно
етажна сграда с идентификатор 52218.530.229.4
със застроена площ 161 кв. м, брой етажи – 1, и с
предназначение – сграда за търговия, състояща се
от бар-бюфет (летен) и пречиствателна станция;
едноетажна сграда с идентификатор 52218.530.229.5
със застроена площ 18 кв. м, брой етажи – 1, и с
предназначение – курортна, туристическа сграда;
едноетажна сграда с идентификатор 52218.530.229.6
със застроена площ 17 кв. м, брой етажи – 1, и с
предназначение – курортна, туристическа сграда;
едноетажна сграда с идентификатор 52218.530.229.7
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със застроена площ 17 кв. м, брой етажи – 1, и с
предназначение – курортна, туристическа сграда;
едноетажна сграда с идентификатор 52218.530.229.8
със застроена площ 17 кв. м, брой етажи – 1, и с
предназначение – курортна, туристическа сграда;
едноетажна сграда с идентификатор 52218.530.229.9
със застроена площ 17 кв. м, брой етажи – 1,
и с предназначение – курортна, туристическа
сграда; едноетажна сграда с идентификатор
52218.530.229.10 със застроена площ 17 кв. м,
брой етажи – 1, и с предназначение – курортна,
туристическа сграда; едноетажна сграда с идентификатор 52218.530.229.11 със застроена площ
17 кв. м, брой етажи – 1, и с предназначение –
курортна, туристическа сграда; едноетажна сграда
с идентификатор 52218.530.229.12 със застроена
площ 17 кв. м, брой етажи – 1, и с предназначение – курортна, туристическа сграда; едно
етажна сграда с идентификатор 52218.530.229.13
със застроена площ 17 кв. м, брой етажи – 1,
и с предназначение – курортна, туристическа
сграда; едноетажна сграда с идентификатор
52218.530.229.14 със застроена площ 17 кв. м,
брой етажи – 1, и с предназначение – курортна,
туристическа сграда; едноетажна сграда с идентификатор 52218.530.229.15 със застроена площ
17 кв. м, брой етажи – 1, и с предназначение – курортна, туристическа сграда; едноетажна сграда
с идентификатор 52218.530.229.16 със застроена
площ 17 кв. м, брой етажи – 1, и с предназначение – курортна, туристическа сграда; едно
етажна сграда с идентификатор 52218.530.229.17
със застроена площ 41 кв. м, брой етажи – 1, и с
предназначение – курортна, туристическа сграда;
трайните подобрения и приращения върху имота,
включително плувен басейн с площ 348,63 кв. м
и сондажен кладенец с площ 7,53 кв. м заедно
с трайно монтиран инвентар, обособена част от
„Български пощи“ – ЕАД, София (наричан понататък „обособената част“), да се извърши чрез
публичен търг с явно наддаване.
2. Търгът ще се проведе при следните условия:
2.1. начална тръжна цена – 865 000 лв. (без
включен ДДС); цената се оферира в левoве и се
заплаща съгласно изискванията, съдържащи се
в тръжната документация;
2.2. стъпка на наддаване – 50 000 лв. (без
включен ДДС);
2.3. депозитът за участие е парична вноска
100 000 лв. (без включен ДДС) или равностойност
та им в евро, която се превежда по банковата
сметка на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол, посочена в тръжната
документация, най-късно до изтичане на срока
за подаване на предложения;
2.4. тръжната документация се закупува в Агенцията за приватизация и следприватизационен
контрол – София, ул. Аксаков 29, стая 411, в срок
до 10-ия ден считано от датата на обнародване
на решението в „Държавен вестник“; цената на
тръжната документация е 500 лв. (с включен ДДС)
или равностойността им в евро и се заплаща, както
следва: в касата на Агенцията за приватизация и
следприватизационен контрол – само в лева, или
чрез банков превод по сметка на Агенцията за
приватизация и следприватизационен контрол:
IBAN BG39 BNBG 9661 3100 1530 01, BIC код
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BNBGBGSD; плащането се извършва преди получаване на тръжната документация; разходите
по заплащането на тръжната документация са за
сметка на лицата, които я закупуват;
2.5. тръжната документация се получава след
представяне на документ, от който да е видно,
че лицето е оправомощено да закупи тръжната
документация; в случай че документът по пред
ходното изречение е съставен на език, различен
от българския, същият следва да бъде придружен
с превод на български език;
2.6. срок за подаване на предложения за участие
в търга – до 11 ч. българско време на 15-ия ден
считано от датата на обнародване на решението
в „Държавен вестник“; предложенията се подават в стая 209 на Агенцията за приватизация и
следприватизационен контрол;
2.7. не се допускат до участие в търга: консорциуми; офшорни дружества; лица, които имат
просрочени публични задължения към българската държава; лица, които са в ликвидация; лица,
обявени в несъстоятелност или са в производство
за обявяване в несъстоятелност; както и лица,
осъдени за банкрут;
2.8. посещения и огледи на обособената част
могат да се извършват всеки работен ден до
началния час на провеждане на търга след закупуване на тръжната документация и представяне
на удостоверение за право на извършване на
оглед, издадено от Агенцията за приватизация и
следприватизационен контрол;
2.9. търгът ще се проведе на 15-ия ден считано от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“ от 11 ч. българско време в
сградата на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол.
3. На основание чл. 8, ал. 2 ЗПСК паричните
постъпления от продажбата на обособената част
да бъдат преведени по сметката на „Български
пощи“ – ЕАД, София.
4. Утвърждава тръжната документация за продажба на обособената част и проекта на договор
за приватизационна продажба като част от нея.

8379

Изпълнителен директор:
Е. Караниколов

РЕШЕНИЕ № 3320-П
от 7 ноември 2013 г.
На основание чл. 1, ал. 2, т. 5, чл. 3, ал. 3,
т. 3, буква „д“, чл. 4, ал. 3, чл. 8, ал. 10 и чл. 32,
ал. 3, т. 1 ЗПСК, чл. 2, ал. 1, т. 5, чл. 3, ал. 1, т. 1,
чл. 5 и чл. 6, ал. 1 от Наредбата за търговете и
конкурсите, чл. 7, ал. 1, т. 4 и чл. 20, ал. 1, т. 3 и
ал. 6 от Устройственния правилник на Агенцията
за приватизация и следприватизационен контрол,
Решение № 1510 от 27.10.2011 г. на Агенцията за
приватизация и следприватизационен контрол
(ДВ, бр. 88 от 2011 г.) относно откриване на процедура за приватизация и протоколно решение
№ 2639 от 7.11.2013 г. на изпълнителния съвет
Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол реши:
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1. Продажбата на недвижим имот – частна
държавна собственост, представляващ: обект:
бивш у чебен корпус, съставл яващ поземлен
имот с пл. № 158 с площ 2900 кв. м, попадащ в
УПИ ХІХ – за обществено обслужване, кв. 60,
по ПУП на с. Миндя, община Велико Търново,
област Велико Търново, заедно с построената
сграда със застроена площ 350 кв. м, двуетажна
и изба масивна, построена през 1936 г., състояща се от: изба – осем броя избени помещения;
първи етаж – стълбище с коридор, дирекция,
учителска стая, библиотека, два броя класни стаи,
стая за обслужващ персонал и тоалетна, втори
етаж – стълбище с коридор, кабинет главен счетоводител, стая – каса, хранилище, 4 броя класни
стаи и тоалетна (наричан по-нататък „имота“), да
се извърши чрез публичен търг с явно наддаване.
2. Търгът ще се проведе при следните условия:
2.1. начална тръжна цена – 45 000 лв. (без
включен ДДС); цената се оферира в левoве и се
заплаща съгласно изискванията, съдържащи се
в тръжната документация;
2.2. стъпка на наддаване – 1000 лв. (без включен ДДС);
2.3. депозитът за участие е парична вноска – 5000 лв. (без включен ДДС) или равностойността им в евро, която се превежда по банковата
сметка на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол, посочена в тръжната
документация, най-късно до изтичане на срока
за подаване на предложения;
2.4. тръжната документация се закупува в Агенцията за приватизация и следприватизационен
контрол в София, ул. Аксаков 29, стая 411, в срок
до 10-ия ден считано от датата на обнародване
на решението в „Държавен вестник“; цената на
тръжната документация е 500 лв. (с включен ДДС)
или равностойността им в евро и се заплаща, както
следва: в касата на Агенцията за приватизация и
следприватизационен контрол – само в лева, или
чрез банков превод по сметка на Агенцията за
приватизация и следприватизационен контрол:
IBAN BG39 BNBG 9661 3100 1530 01, BIC код
BNBGBGSD; плащането се извършва преди получаване на тръжната документация; разходите
по заплащането на тръжната документация са
за сметка на лицата;
2.5. тръжната документация се получава след
представяне на документ, от който да е видно
лицето, оправомощено да закупи тръжната документация; в случай че документът по предходното изречение е съставен на език, различен от
българския, същият следва да бъде придружен с
превод на български език;
2.6. срок за подаване на предложения за участие
в търга – до 11 ч. българско време на 15-ия ден,
считано от датата на обнародване на решението
в „Държавен вестник“; предложенията се подават в стая 209 на Агенцията за приватизация и
следприватизационен контрол;
2.7. не се допускат до участие в търга: консорциуми; офшорни дружества; лица, които имат
просрочени публични задължения към българската държава; лица, които са в ликвидация; лица,
обявени в несъстоятелност или са в производство
за обявяване в несъстоятелност; лица, осъдени
за банкрут; чужденци и/или чуждестранни юри-
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дически лица, неотговарящи на условията на
чл. 29 от Закона за собствеността, или лица, за
които със закон е установено, че нямат право да
придобиват право на собственост върху земя на
територията на Република България;
2.8. посещения и огледи на имота могат да се
извършват всеки работен ден до началния час на
провеждане на търга след закупуване на тръжната
документация и представяне на удостоверение
за право на извършване на оглед, издадено от
Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол;
2.9. търгът ще се проведе на 15-ия ден считано от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“ от 11 ч. българско време в
сградата на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол.
3. Утвърждава тръжната документация за
продажба на имота и проекта на договор за приватизационна продажба като част от нея.
4. Режийните разноски за имота в размер
две на сто върху цената, достигната на търга, се
заплащат в съответствие с разпоредбата на чл. 8,
ал. 10 ЗПСК.
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Изпълнителен директор:
Е. Караниколов

РЕШЕНИЕ № 3321-П
от 7 ноември 2013 г.
На основание чл. 28, ал. 9 ЗПСК, чл. 1, 5 и
чл. 6, ал. 1 от Наредбата за търговете и конкурсите, чл. 5, т. 5, чл. 7, ал. 1, т. 4 и 14 и чл. 20,
ал. 6 от Устройствения правилник на Агенцията
за приватизация и следприватизационен контрол
(АПСК), Решение № 1523 от 10.04.2012 г. на Агенцията за приватизация и следприватизационен
контрол (ДВ, бр. 31 от 2012 г.) относно откриване на процедура за приватизация и протоколно
решение № 2640 от 7.11.2013 г. на изпълнителния
съвет Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол реши:
1. Продажбата на недвижим имот, собственост на „Държавна консолидационна компания“ – ЕАД, София, представляващ урегулиран
поземлен имот УПИ ІІ-1643 – за производствени
дейности, с площ 17 300 кв. м, кв. 28, с. Белозем,
община Раковски, област Пловдив, ведно с находящите се в имота сгради: склад производствен,
представляващ едноетажна масивна сграда със
застроена площ 102 кв. м; склад производствен,
представляващ едноетажна масивна сграда със
застроена площ 102 кв. м; производствена едноетажна масивна сграда със застроена площ
128 к в. м; производствен обект дърводелска
работилница, представляващ едноетажна масивна сграда със застроена площ 370 кв. м;
производствен обект дърводелска работилница,
представляващ едноетажна масивна сграда със
застроена площ 336 кв. м; производствен обект
цех „Павилиони“, представляващ едноетажна
масивна сграда със застроена площ 620 кв. м;
нежилищен обект – портиерна, представляващ
едноетажна паянтова постройка със застроена
площ 9 кв. м; нежилищен обект горивно стопан-
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ство, представляващ едноетажна масивна сграда
със застроена площ 32 кв. м; нежилищен обект
кухня, представляващ едноетажна масивна сграда
със застроена площ 130 кв. м; нежилищен обект,
представляващ едноетажна масивна сграда със
застроена площ 70 кв. м; открит склад с площ
50 кв. м (наричан по-нататък „имота“), да се
извърши чрез публичен търг с явно наддаване.
2. Търгът ще се проведе при следните условия:
2.1. начална тръжна цена – 186 000 лв. (без
включен ДДС); цената се оферира в левoве и се
заплаща съгласно изискванията, съдържащи се
в тръжната документация;
2.2. стъпка на наддаване – 5000 лв. (без включен ДДС);
2.3. депозитът за участие е парична вноска – 20 000 лв. (без включен ДДС) или равностойността им в евро, която се превежда по
банковата сметка на Агенцията за приватизация
и следприватизационен контрол, посочена в
тръжната документация, най-късно до изтичане
на срока за подаване на предложения;
2.4. тръжната документация се закупува в Агенцията за приватизация и следприватизационен
контрол в София, ул. Аксаков 29, стая 406, в срок
до 12-тия ден, считано от датата на обнародване
на решението в „Държавен вестник“; цената на
тръжната документация е 500 лв. (с включен ДДС)
или равностойността им в евро и се заплаща, както
следва: в касата на Агенцията за приватизация и
следприватизационен контрол – само в лева, или
чрез банков превод по сметка на Агенцията за
приватизация и следприватизационен контрол:
IBAN BG39 BNBG 9661 3100 1530 01, BIC код
BNBGBGSD; плащането се извършва преди получаване на тръжната документация; разходите
по заплащането на тръжната документация са
за сметка на лицата;
2.5. тръжната документация се получава след
представяне на документ, от който да е видно
лицето, оправомощено да закупи тръжната документация; в случай че документът по предходното изречение е съставен на език, различен от
българския, същият следва да бъде придружен с
превод на български език;
2.6. срок за подаване на предложения за участие
в търга – до 14 ч. българско време на 17-ия ден
считано от датата на обнародване на решението
в „Държавен вестник“; предложенията се подават в стая 209 на Агенцията за приватизация и
следприватизационен контрол;
2.7. не се допускат до участие в търга: консорциуми; офшорни дружества; лица, които имат
просрочени публични задължения към българската държава; лица, които са в ликвидация; лица,
обявени в несъстоятелност или са в производство
за обявяване в несъстоятелност; лица осъдени
за банкрут; чужденци и/или чуждестранни юридически лица, неотговарящи на условията на
чл. 29 от Закона за собствеността, или лица, за
които със закон е установено, че нямат право да
придобиват право на собственост върху земя на
територията на Република България;
2.8. посещения и огледи на имота могат да се
извършват всеки работен ден до началния час на
провеждане на търга след закупуване на тръжната
документация и представяне на удостоверение
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за право на извършване на оглед, издадено от
Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол;
2.9. търгът ще се проведе на 17-ия ден, считано от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“ от 14 ч. българско време в
сградата на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол.
3. Паричните постъпления от продажбата на
недвижимия имот по т. 1, след приспадане разходите на АПСК, да бъдат преведени по сметка на
„Държавна консолидационна компания“ – ЕАД,
София, съгласно чл. 8, ал. 2 ЗПСК.
4. Утвърждава тръжната документация за
продажба на имота и проекта на договор за приватизационна продажба като част от нея.

8381

Изпълнителен директор:
Е. Караниколов

СТОЛИЧНА ОБЩИНА
РЕШЕНИЕ № 585
от 24 октомври 2013 г.
С Решен ие № 408 по п ро т окол № 21 о т
19.07.2012 г. на СОС (ДВ, бр. 62 от 2012 г.) е одобрен план за регулация и режим на застрояване
за преструктуриране на ж.к. Люлин – 8 м.р.,
и план-схеми по чл. 108, ал. 2 ЗУТ към него в
граници: бул. Панчо Владигеров, бул. Царица
Йоанна, ул. Ген. Асен Николов и ул. Крим.
С п р о т о к о л и н а ОЕ С У Т № Е С -Г-3 о т
17.01.2012 г., т. 32, и № ЕС-Г-46 от 12.06.2012 г.,
т. 13, които са сред мотивите и основанията за
одобряване на акта, е взето решение „От административния акт за одобряване на ЗРП на ж.к.
Люлин – 8 м.р., част „Регулационен план“, да се
изключат урегулираните поземлени имоти, за
които не са представени предварителни договори
по чл. 15, ал. 3, 5 и чл. 17, ал. 3 и 5 ЗУТ.“
При извършена служебна проверка се установява, че решенията на ОЕСУТ не са изпълнени
по отношение на кв. 35а, УПИ I-140, 141, ж.к.
Люлин – 8 м.р.
Към момента на одобряване на плана за
регулация за горните поземлени имоти не е
представен документ за собственост, от който
да е видно, че същите са собственост на едно и
също лице, и предварителен договор по чл. 15,
ал. 3 и 5 ЗУТ, поради което УПИ I-140, 141, кв.
35а, е изключен от обхвата му.
Впоследствие в направление „Архитектура и
градоустройство“ е постъпило заявление вх. № РА92-00-436 от 15.07.2013 г. от „Хаусмейкър“ – ООД,
представлявано от К лимент Русакомский, с
искане за допускане на очевидна фактическа
грешка в Решение № 408 по протокол № 21 от
19.07.2012 г. на СОС. Към него са представени
документ за собственост – нотариален акт за
покупко-продажба на недвижим имот № 72, том
III, рег. № 3020, дело № 272 от 16.06.2008 г.; скици
№ 5160 от 13.11.2009 г. и № 5161 от 13.11.2009 г.,
издадени от СГКК, и комбинирана скица за пълна или частична идентичност, издадена от „Гео
2000“ – ООД, доказващи, че поземлени имоти
№ 140 и № 141 са собственост на едно и също
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лице – „Хаусмейкър“ – ООД, и за образуване на
УПИ от двата имота не е необходимо представяне
на предварителен договор по чл. 15, ал. 3 и 5 ЗУТ.
Предвид горното е допусната очевидна фактическа грешка в т. 2 от текстовата част на Решение
№ 408 по протокол № 21 от 19.07.2012 г. на СОС,
като е изключен от обхвата на одобрения план
за регулация на кв. 35а, УПИ I-140, 141.
С поправката се предвиж да включване в
обхвата на одобрения план за регулация на кв.
35а, УПИ I-140, 141.
На основание чл. 62, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс и чл. 21, ал. 1, т. 11 и
23 ЗМСМА Столичният общински съвет реши:
Поправя очевидна фактическа грешка в текстовата част, т. 2 от Решение № 408 по протокол
№ 21 от 19.07.2012 г. на СОС, с което е одобрен
план за регулация и режим на застрояване за
преструктуриране на ж.к. Люлин – 8 м.р. и плансхеми по чл. 108, ал. 2 ЗУТ към него в граници:
бул. Панчо Владигеров, бул. Царица Йоанна,
ул. Ген. Асен Николов и ул. Крим, като вместо:
„без урегулирани поземлени имоти, за които
е необходимо представяне на договори по чл. 15
и 17 ЗУТ, както следва:
кв. 20 – УПИ IV – „за КОО“ и V-302, 303;
кв. 22а, УПИ VII-6, 7;
кв. 35а, УПИ I-140, 141, II-324, 308, III-129, 130,
308, VI-128, VII-316, 317, VIII-74, IX-74“
да се чете:
„без урегулирани поземлени имоти, за които
е необходимо представяне на договори по чл. 15
и 17 ЗУТ, както следва:
кв. 20 – УПИ IV – „за КОО“ и V-302, 303;
кв. 22а, УПИ VII-6, 7;
кв. 35а, УПИ II-324, 308, III-129, 130, 308, VI128, VII-316, 317, VIII-74, IX-74.“
Това решение е неразделна част от Решение
№ 408 по протокол № 21 от 19.07.2012 г. на СОС.
Решението да се публикува на интернет страницата на Столичната община – Направление
„Архитектура и градоустройство“ (sofia-agk.com)
на основание чл. 129, ал. 5 ЗУТ.
Решението да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 129, ал. 1 ЗУТ.
Решението може да бъде обжалвано по реда
на чл. 215, ал. 4 ЗУТ пред Административния
съд – София-град, в 30-дневен срок от съобщаването.
Жалбите се подават в район „Люлин“ и се
изпращат в Административния съд – София-град,
от отдел „Правен“ на Направление „Архитектура
и градоустройство“ на Столичната община.

8370

Председател:
Е. Герджиков

СТОЛИЧНА ОБЩИНСКА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ
РЕШЕНИЕ № 943
от 18 октомври 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 № 514 от
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28.07.2011 г. на Столичния общински съвет Надзорният съвет на Столичната общинска агенция
за приватизация реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване на 9.12.2013 г. в 11 ч. в агенцията, пл. Славейков 6, ет. 1, за продажбата на поземлен имот
с идентификатор 68134.403.320 (УПИ IX, кв. 512,
м. Г Г Ц зона – Г-14), София, ул. Стара планина
4, обособена част от капитала на „Спортна София – 2000“ – ЕАД, с право на собственост върху
поземления имот.
2. Начална тръжна цена – 745 000 лв. (Сделката
се облага с 20 % ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 20 000 лв.
4. Депозитът за участие – 74 500 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 5.12.2013 г. вкл. в приемното време
на СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.
Цената на тръжната документация – 1200 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 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.,
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 № 944
от 18 октомври 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 № 273 от
28.04.2011 г. на Столичния общински съвет Надзорният съвет на Столичната общинска агенция
за приватизация реши:
1. На 10. 12.2013 г. в 11 ч. в агенцията, пл.
Славейков 6, ет. 1, да се проведе публичен търг
с явно наддаване за продажбата на УПИ I, кв.
18, м. Обел я, Софи я, общинск и неж илищен
имот, стопанисван от район „Връбница“, ведно
със сграда – Битов комбинат, кв. Обеля, ул. 3-та,
обособена част от капитала на общинско дружество „Лозана“ – ЕАД.
2. Начална тръжна цена – 199 500 лв. без ДДС.
(С 20 % ДДС се облагат 46,48 % от достигната
на търга цена.)
3. Стъпка на наддаване – 10 000 лв.
4. Депозитът за участие – 19 950 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,
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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 6.12.2013 г. вкл. в приемното време на
СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч. Цената на тръжната документация – 600 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 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.,
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 453
от 31 октомври 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Балчик,
одобрява ПУП – парцеларен план за „Електрозахранване и водоснабдяване на жилищна сграда
в ПИ 02508.10.602 по кадастралната карта на
гр. Балчик“.
Председател:
В. Лучиянов

8369

ОБЩИНА БУРГАС
РЕШЕНИЕ № 27-7-1
от 24 септември 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 134, ал. 1, т. 1 и 2 във връзка с чл. 62, ал. 9,
чл. 62а, ал. 2 и 3 и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският
съвет – гр. Бургас, реши:
1. Дава съгласие и разрешава изменение на
ПУП – ПР на УПИ IV-252, кв. 17А, по плана на
ж.к. Славейков, Бургас, отреден „За озеленяване“.
2. Одобрява изменение на ПУП – ПР на УПИ
IV-252, кв. 17А, по плана на ж.к. Славейков, Бургас,
отреден „За озеленяване“, съгласно приложения
служебен проект.
Предвид обществената значимост на проекта,
с който се изграждат обекти от първостепенно
значение за Община Бургас, необходимостта от
спешната им реализация, водеща до задоволяване на обществени потребности и предлагане на
качествени услуги за населението, както и факта,
че имотите са изцяло общинска собственост,
на основание чл. 60, ал. 1 АПК Общинският
съвет – гр. Бургас, допуска предварително изпълнение на решението.
Заинтересуваните лица могат да обжалват
решението по реда на АПК.

8387

Председател:
К. Луков
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РЕШЕНИЕ № 27-7-2
от 24 септември 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 134, ал. 1, т. 1 и 2 във връзка с чл. 62, ал. 9,
чл. 62а, ал. 2 и 3 и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският
съвет – гр. Бургас, реши:
1. Дава съгласие и разрешава изменение на
ПУП – ПР на УПИ II-139, кв. 31, по плана на
ж.к. Славейков, Бургас, отреден „За озеленяване“.
2. Одобрява изменение на ПУП – ПР на УПИ
II-139, кв. 31, по плана на ж.к. Славейков, Бургас,
отреден „За озеленяване“, съгласно приложения
служебен проект.
Предвид обществената значимост на проекта,
с който се изграждат обекти от първостепенно
значение за Община Бургас, необходимостта от
спешната им реализация, водеща до задоволяване на обществени потребности и предлагане на
качествени услуги за населението, както и факта,
че имотите са изцяло общинска собственост,
на основание чл. 60, ал. 1 АПК Общинският
съвет – гр. Бургас, допуска предварително изпълнение на решението.
Заинтересуваните лица могат да обжалват
решението по реда на АПК.
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Председател:
К. Луков

РЕШЕНИЕ № 27-7-3
от 24 септември 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 134, ал. 1, т. 1 и 2 във връзка с чл. 62, ал. 9,
чл. 62а, ал. 2 и 3 и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският
съвет – гр. Бургас, реши:
1. Дава съгласие и разрешава изменение на
ПУП – ПР на УПИ III-260, кв. 40А, по плана на
ж.к. Славейков, Бургас, отреден „За озеленяване“.
2. Одобрява изменение на ПУП – ПР на УПИ
III-260, кв. 40А, по плана на ж.к. Славейков, Бургас,
отреден „За озеленяване“, съгласно приложения
служебен проект.
Предвид обществената значимост на проекта,
с който се изграждат обекти от първостепенно
значение за Община Бургас, необходимостта от
спешната им реализация, водеща до задоволяване на обществени потребности и предлагане на
качествени услуги за населението, както и факта,
че имотите са изцяло общинска собственост,
на основание чл. 60, ал. 1 АПК Общинският
съвет – гр. Бургас, допуска предварително изпълнение на решението.
Заинтересуваните лица могат да обжалват
решението по реда на АПК.
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Председател:
К. Луков

РЕШЕНИЕ № 27-7-4
от 24 септември 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 134, ал. 1, т. 1 и 2 във връзка с чл. 62, ал. 9,
чл. 62а, ал. 2 и 3 и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският
съвет – гр. Бургас, реши:
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1. Дава съгласие и разрешава изменение на
ПУП – ПР на УПИ II, кв. 1А, Зона „А“, ж.к.
Меден рудник, Бургас, отреден „За жилищно
строителство и озеленяване“, УПИ I, кв. 125, по
плана на РЦ „Меден рудник“, Бургас, отреден „За
озеленяване“, и УПИ I, кв. 126, по плана на РЦ
„Меден рудник“, Бургас, отреден „За озеленяване“, и ПУП – ПУР на улица с о.т. 796 – о.т. 797 –
о.т. 798 – о.т. 795 между кв. 125 и кв. 126 по плана
на РЦ „Меден рудник“, Бургас, и кв. 1А по плана
на ж.к. Меден рудник, Бургас.
2. Одобрява изменение на ПУП – ПР на УПИ
II, кв. 1А, Зона „А“, ж.к. Меден рудник, Бургас, отреден „За жилищно строителство и озеленяване“,
УПИ I, кв. 125, по плана на РЦ „Меден рудник“,
Бургас, отреден „За озеленяване“, и УПИ I, кв.
126, по плана на РЦ „Меден рудник“, Бургас, отреден „За оазеленяване“, и ПУП – ПУР на улица
с о.т. 796 – о.т. 797 – о.т. 798 – о.т. 795 между кв.
125 и кв. 126 по плана на РЦ „Меден рудник“,
Бургас, и кв. 1А по плана на ж.к. Меден рудник,
Бургас, съгласно приложения служебен проект.
Предвид обществената значимост на проекта,
с който се изграждат обекти от първостепенно
значение за Община Бургас, необходимостта от
спешната им реализация, водеща до задоволяване на обществени потребности и предлагане на
качествени услуги за населението, както и факта,
че имотите са изцяло общинска собственост,
на основание чл. 60, ал. 1 АПК Общинският
съвет – гр. Бургас, допуска предварително изпълнение на решението.
Заинтересуваните лица могат да обжалват
решението по реда на АПК.

8390

Председател:
К. Луков

РЕШЕНИЕ № 27-9-2
от 24 септември 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Бургас, реши:
Одобрява подробен устройствен план – план
за улична регулация на локално платно на бул.
Тодор Александров за ПИ с идентификатори
07079.659.553, 07079.659.36, по КККР на гр. Бургас
и изменение на ПУП – ПР за прилежащата територия, намираща се в жилищен квартал Акации,
които предвиждат:
– нова обслужваща улица като продължение
на предвидения и реализиран с пътен възел „Юг“
подход от път I-9 западно от ПИ с идинтификатор
07079.659.495 по КК до имот с идентификатор
07079.659.546 по КК от о.т. 197, о.т. 198, о.т. 199,
о.т. 200, о.т. 201, о.т. 202, о.т. 203, о.т. 204, о.т. 205,
о.т. 206, о.т. 207, о.т. 208, о.т. 209, о.т. 210, о.т. 211,
о.т. 212, о.т. 213 и о.т. 164, с габарит 6,00 м, предвидени тротоари, велосипедна алея, попадащ в
територията на ПЗ „Победа“, кв. Победа и кв.
Акации по плана на гр. Бургас;
– промяна на действащия ПУП – ПР – план
за регулация на кв. Акации за УПИ и улична
регулация, при запазване на отреждане и застрояване, както следва:
• кв. 1, УПИ I-47 „за електроенергийно производство“;
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• кв. 1, УПИ II „за обществено обслужване“;
• кв. 3, УПИ IV-36 „за обществено обслужване“;
• кв. 3, УПИ II „за спортни дейности“;
• кв. 3, УПИ III „за изолационно улично
озеленяване“;
• кв. 5, УПИ I „за помпена станция“;
• отпада реализирана временна връзка при
о.т. 197 към УПИ II „за завод „Яна“ в кв. 3 по
плана на ПЗ „Победа“;
• отпада обслужваща улица от о.т. 19 до о.т. 20;
• отпада обслужваща улица от о.т. 10, о.т. 11,
о.т. 12, о.т. 13 до о.т. 14.
Заинтересованите лица могат да обжалват
решението в 30-дневен срок от обнародването
му в „Държавен вестник“ чрез Община Бургас
пред Административния съд – Бургас.

8391

Председател:
К. Луков

РЕШЕНИЕ № 27-14
от 24 септември 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 59, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Бургас, реши:
Одобрява подробен устройствен план – план
за регулация и застрояване за ПИ с идентификатор 07079.6.288 по КК на гр. Бургас, местност
Черна Яна (бивша Караянос), землище кв. Долно
Езерово, с който за имота се обособяват УПИ I,
отреден „За складова база за леки горива“, и УПИ
II и УПИ III, отредени „За складова база“ в устройствена зона „Пп“, с предвидено застрояване
с показатели в съответствие с ОУП на гр. Бургас,
както следва: плътност – до 60 %, Кинт. – до
1,8; озеленяване – мин. 20 %, и височина – до
10 м (3 ет.), описани в матричен и табличен вид
съгласно червените, сините и черните линии и
надписи и условните цветове върху плана.
Заинтересованите лица могат да обжалват
решението в 30-дневен срок от обнародването
му в „Държавен вестник“ чрез Община Бургас
пред Административния съд – Бургас.

8392

Председател:
К. Луков

РЕШЕНИЕ № 27-15
от 24 септември 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка с § 124 ЗИДЗУТ
Общинският съвет – гр. Бургас, реши:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за трасе на кабелна линия 20 kV от ТП
„Металснаб“ до ТП „Разтоварище“ в местност Под
шосето, землище кв. Сарафово, Бургас, съгласно
приложения проект с таблицата на засегнатите
от трасето и сервитута на съоръжението имоти.
Заинтересованите лица могат да обжалват
решението в 30-дневен срок от обнародването
му в „Държавен вестник“ чрез Община Бургас
пред Административния съд – Бургас.

8393

Председател:
К. Луков
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РЕШЕНИЕ № 27-16
от 24 септември 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ и § 124 ЗИДЗУТ във връзка с
чл. 16, ал. 7 ЗУТ Общинският съвет – гр. Бургас,
реши:
Одобрява подробен устройствен план – план за
улична регулация на улици с о.т. 22 – о.т. 58 – о.т. 59
и о.т. 58 – о.т. 60 за обслужване на имоти в местност Край село, землище с. Твърдица, община
Бургас, съгласно приложения проект с таблицата
на засегнатите от трасето на улиците имоти.
Заинтересованите лица могат да обжалват
решението в 30-дневен срок от обнародването
му в „Държавен вестник“ чрез Община Бургас
пред Административния съд – Бургас.

8394

Председател:
К. Луков

РЕШЕНИЕ № 27-17-2
от 24 септември 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 128, ал. 13 ЗУТ
Общинският съвет – гр. Бургас, реши:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за трасета на обекти на техническата инфраструктура – водопровод, битова и
дъждовна канализация, землището на кв. Горно
Езерово, гр. Бургас, както следва: 1. ПУП – ПП
за трасета на водопровод, битова и дъждовна
канализация, преминаващи през ПИ с идентификатори 07079.7.43, 07079.7.291 и 07079.7.292 по
КК на гр. Бургас; 2. ПУП – ПП за трасета на
битова и дъждовна канализация, преминаващи
през ПИ с идентификатори 07079.7.109, 07079.7.158
и 07070.7.297 по КК на гр. Бургас; 3. ПУП – ПП
за трасе на водопровод, преминаващ през ПИ с
идентификатор 07079.7.189 по КК на гр. Бургас.
Предвид обществената значимост на проекта,
с който се изграждат обекти от първостепенно
значение, което обуславя и необходимостта от
спешната му реализация, както и факта, че имотите са изцяло общинска собственост, на основание
чл. 60, ал. 1 АПК Общинският съвет – гр. Бургас,
допуска предварително изпълнение на решението.
Заинтересуваните лица могат да обжалват решението по реда на АПК. Решението е прието на
27-ото заседание на Общинския съвет – гр. Бургас,
проведено на 24.09.2013 г.

8395

Председател:
К. Луков
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Велико Търново одобрявам окончателен проект
на подробен устройствен план – парцеларен план
(ПУП – ПП) за съобщителна връзка – кабелно
захранване за пренос на цифрови данни на Площадка № 5 – съседни терени на съществуващо
депо за неопасни отпадъци на гр. Велико Търново,
в землището на с. Шереметя, община Велико
Търново, за изграждане на Регионално депо за неопасни отпадъци и съоръжения за предварително
третиране преди окончателно обезвреждане чрез
депониране, в своята съвкупност съставляващи
регионална система за управление на отпадъците.
Общата дължина на съобщителното кабелно
трасе е 598,13 м. В землището на с. Шереметя,
община Велико Търново, трасето е разположено
в ПИ 000289, ПИ 000306 и ПИ 000307 – общинска
собственост, и е с дължина 215,25 м. В землището
на с. Драгижево, община Лясковец, трасето е с
дължина 382,88 м, разположено в ПИ 000300 – общинска собственост.
В ПИ 000306 и ПИ 000307 трасето е разположено в сервитута на проектен път, предвиден с
влязъл в сила ПУП – парцеларен план – окончателен проект за елементите на довеждащата
и отвеждащата техническа инфраструктура –
довеждащ водопровод, отвеждащ колектор за
д ъж довни води, външно елек т роза х ранване
(основно и резервно) – кабелни линии 20 kV и
пътна връзка – външни връзки до съществуващите мрежи и съоръжения на Площадка № 5,
одобрен със Заповед № СА-02-08-1 от 13.02.2013 г.
на областния управител на област Велико Търново. В частта на пътната връзка двата имота
са с променено предназначение, потвърдено с
писмо на министъра на земеделието и храните с
изх. № 91-1752 от 30.10.2013 г. за 3,950 дка от ПИ
000306 по КВС на землището на с. Шереметя,
община Велико Търново (проектен № 000327), и
съгласно Решение № КЗЗ-05 от 15.04.2013 г. за
74 кв. м от ПИ 000307 по КВС на землището на
с. Шереметя, община Велико Търново.
Проектът е съгласуван с Общинския съвет – гр. Велико Търново, за частта на трасето,
попадаща на територията на община Велико
Търново, с Решение № 880 от протокол № 53 от
26.09.2013 г. и с Общинския съвет – гр. Лясковец,
за частта на трасето, попадаща на територията на
община Лясковец, с Решение № 365 от протокол
№ 31 от 26.09.2013 г.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ заповедта
подлеж и на обжалване в 14-дневен срок от
обнародването є в „Държавен вестник“ чрез
областния управител на област Велико Търново
пред Административния съд – Велико Търново.

8473

Областен управител:
Г. Рачев

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
НА ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО

ОБЩИНА КАМЕНО

ЗАПОВЕД № ОА04-3750
от 5 ноември 2013 г.
На основание чл. 129, ал. 3, т. 1 ЗУТ, Решение
№ 27 от протокол № 20 от 5.11.2013 г. на областния
експертен съвет по устройство на територията и
писмо с вх. № OA04-3476 от 30.10.2013 г. от Община

РЕШЕНИЕ № 15
от 31 октомври 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1, чл. 59, ал. 1, чл. 110, ал. 1,
т. 5 ЗУТ Общинският съвет – гр. Камено, одобрява ПУП – парцеларен план на обект: „ПУП – пар-
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целарен план на трасе за изграждане на газопровод
за природен газ за захранване на Комплекс за
преработка на тежки остатъци (КПТО), преминаващ през имоти: № 051015, 051014, 051013, 051004,
051003, 051002 и 000503, м. Съзлъка, землище на
гр. Камено, община Камено.
Председател:
Ст. Драганова
8337

ОБЩИНА КРУМОВГРАД
РЕШЕНИЕ № 364
от 22 октомври 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 и чл. 59, ал. 1 ЗУТ и при наличието
на условията на чл. 24, ал. 1 ЗОЗЗ Общинският
съвет – Крумовград, реши:
Одобря ва под робен ус т ройс т вен п ла н
(ПУП) – парцеларен план (ПП) за обект: „Нова
кабелна линия средно напрежение от МТТ „Паметника“ до ст. № 18 в с. Малък Девесил“, намиращ
се в землищата на с. Малък Девесил, с. Девесилово и с. Голям Девесил, община Крумовград.
На основание чл. 215 ЗУТ решението подлежи
на обжалване в 14-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ чрез Община Крумовград
пред Административния съд – Кърджали.
Председател:
М. Байрамали
8338

ОБЩИНА КУКЛЕН
ЗАПОВЕД № 912
от 28 октомври 2013 г.
На л и це е в л я з ъ л в си ла П У П – П РЗ и
ПУП – пътна връзка, одобрени с Решение № 496
от 30 април 2010 г. на Общинския съвет – гр. Куклен (ДВ, бр. 77 от 2010 г.), за обект: „Пречиствателна станция за отпадни води“ и „Пътна
връзка към ПСОВ“ в землището на с. Гълъбово,
община Куклен.
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-12 от 7.10.2010 г., взето
с протокол № 9 от 7.10.2010 г. на Комисията
по земеделските земи при Министерството на
земеделието и храните – София, на основание
чл. 24, ал. 2 ЗОЗЗ и чл. 45, ал. 1 ППЗОЗЗ (т. 13
от протокола), с което се променя предназначението на земеделски земи за неземеделски
нужди и утвърждава площадки и трасета за
проек тиране на обек ти в земеделск и земи,
собственост на физически лица. В изпълнение
на законовата отчуждителна процедура е пуб-
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ликувано обявление в местен ежедневник – в.
„Марица“ на 23.09.2013 г., и в два национални
ежедневника – в. „Преса“ на 22.09.2013 г. и в.
„Земя“ на 24.09.2013 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 по реда на чл. 22,
ал. 12, т. 2 ЗОС за имотите – земеделски земи,
а за имотите, попадащи в урбанизираните територии на населеното място, оценките са по
реда на чл. 22, ал. 12, т. 1 ЗОС.
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:
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
обект: „Пречиствателна станция за отпадни води“
и „Пътна връзка към ПСОВ“ в землището на
с. Гълъбово, община Куклен.
2. Дължимите обезщетения, описани в приложението, да се преведат в „Инвестбанк“ – АД, клон
Пловдив, ул. Константин Величков 2, Пловдив.
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 с. Гълъбово, община
Куклен, е 300 лв./дка за земеделските земи, а за
имотите, попадащи в урбанизираните територии
на населеното място – по чл. 22, ал. 12, т. 1 ЗОС.
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.
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
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Приложение
към т. 1

№

Имот
№

Община,
землище,
местност

1.

001303

2.

001259

3.

001348

община Куклен,
с. Гълъбово,
м. Джеферица
община Куклен,
с. Гълъбово,
м. Гладски камък
община Куклен,
с. Гълъбово,
м. Джеферица

4.

001349

община Куклен,
с. Гълъбово,
м. Джеферица

5.

001350

община Куклен,
с. Гълъбово,
м. Джеферица

6.

001345

община Куклен,
с. Гълъбово,
м. Бахчите

7.

001342

8.

001343

9.

001340

община Куклен,
с. Гълъбово,
м. Бахчите
община Куклен,
с. Гълъбово,
м. Бахчите
община Куклен,
с. Гълъбово,
м. Бахчите

10. 001335

община Куклен,
с. Гълъбово,
м. Бахчите

ЗасегИме на собственик
Сума за
ната
обезщеплощ,
тяване,
дка
лв.
1,720 Йордан Петров Димов, гр. Баня
516
Петър Сейков Стойков, гр. Перущица, кв. Пастуша 46
Тинка Сейкова Стойкова, гр. Пловдив
1,723 Насл. на Рангел Петров Христев
517
Катерина Рангелова Христева, с. Гълъбово
Николинка Стефанова Данева, с. Брани поле, ул.
Черно море 1
0,088 Стефка Сивкова Чакърова, Пловдив, ул. Димо Ха
26,40
джидимов 21
Костадинка Сивкова Величкова, Пловдив, ул. Димо
Хаджидимов 21
0,252 Стефка Сивкова Чакърова, Пловдив, ул. Димо Ха
75,60
джидимов 21
Костадинка Сивкова Величкова, Пловдив, ул. Димо
Хаджидимов 21
0,010 Стефка Сивкова Чакърова, Пловдив, ул. Димо Ха
3
джидимов 21
Костадинка Сивкова Величкова, Пловдив, Димо
Хаджидимов 21
1,022 Насл. на Рангел Примов Бангов:
306,60
Цветанка Цветанова Камбурова, с. Гълъбово, ул.
Васил Левски 6
Мария Цветанова Филипова, с. Гълъбово, ул. Родопи 14
Лиляна Кръстева Икова, Пловдив, бул. Санкт Петербург 15, ет. 1, ап. 1
Примо Кръстев Примов, Пловдив, ул. Д. Талев 126
Пенка Антонова Михайлова, Пловдив, ул. Калина 71
Пенка Димитрова Василева, Пловдив, ЖР Тракия,
бл. 71, вх. Д, ет. 7, ап. 35
Милен Димитров Саранден, София, кв. Овча купел,
ул. Зелена ливада 10
Ангел Матев Примов, Пловдив, ул. Порто Лагос 6
Митко Матев Примов, Пловдив, ул. Порто Лагос 6
0,084 Николина Рангелова Калайджиева, с. Гълъбово
25,20
Стефка Рангелова Тотева, с. Брани поле
0,001

Николина Рангелова Калайджиева, с. Гълъбово
Стефка Рангелова Тотева, с. Брани поле

0,037

Мария Георгиева Николова, Пловдив, бул. Цар Борис III Обединител 19, ет. 1, ап. 8
Насл. на Ангел Дичев Дивров:
Димитрия Атанасова Дърварова, Пловдив, ул. Глог
4, ет. 2, ап. 4
Еленка Атанасова Дърварова, Пловдив, ул. Храбрец
30, ап. 20, ет. 7
Насл. на Георги Атанасов Дивров:
Стефанка Иванова Диврова, с. Брани поле, ул. Победа 20
Георги Атанасов Дивров, с. Брани поле, ул. Победа 20
Стефанка Иванова Геранлиева, Горна Оряховица, ул.
Борима 10, вх. Б, ет. 2, ап. 4
Добринка Любомирова Диврова, Шумен, бул. Симеон
Велики 9, вх. 5, ет. 9, ап. 119
Яна Георгиева Милчева, София, район „Овча купел“,
ул. Народно хоро 9, ап. 8
Райна Георгиева Капитанова, Пловдив, бул. Хр. Ботев
115, ет. 8, ап. 22
Георги Спасов Капитанов, Пловдив, бул. Хр. Ботев
115, ет. 8, ап. 22

0,140

0,30
11
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Община,
землище,
местност

Засегната
площ,
дка

Име на собственик

Сума за
обезщетяване,
лв.

11. 001336

община Куклен,
с. Гълъбово,
м. Бахчите

0,012

Насл. на Георги Атанасов Дивров:
Стефанка Иванова Диврова, с. Брани поле, ул. Победа 20
Георги Атанасов Дивров, с. Брани поле, ул. Победа 20
Стефанка Иванова Геранлиева, Горна Оряховица, ул.
Борима 10, вх. Б, ет. 2, ап. 4
Добринка Любомирова Диврова, Шумен, бул. Симеон
Велики 9, вх. 5, ет. 9, ап. 119
Яна Георгиева Милчева, София, район „Овча купел“,
ул. Народно хоро 9, ап. 8
Райна Георгиева Капитанова, Пловдив. бул. Хр. Ботев
115, ет. 8, ап. 22
Георги Спасов Капитанов, Пловдив, бул. Хр. Ботев
115, ет. 8, ап. 22

3,60

12. 001332

община Куклен,
с. Гълъбово,
м. Бахчите

0,128

Райна Илиева Василева, Пловдив, бул. Санкт Петербург 21, вх. Г, ет. 3, ап. 6
Иван Василев Василев, Пловдив, бул. Санкт Петербург
21, вх. Г, ет. 3, ап. 6
Боряна Янкова Василева, Пловдив, бул. Санкт Петербург 21, вх. Г, ет. 3, ап. 6

38,40

13. 001333

община Куклен,
с. Гълъбово,
м. Бахчите

0,022

Райна Илиева Василева, Пловдив, бул. Санкт Петербург 21, вх. Г, ет. 3, ап. 6
Иван Василев Василев, Пловдив, бул. Санкт Петербург
21, вх. Г, ет. 3, ап. 6
Боряна Янкова Василева, Пловдив, бул. Санкт Петербург 21, вх. Г, ет. 3, ап. 6

6,60

14. 001329

община Куклен,
с. Гълъбово,
м. Бахчите

0,109

Насл. на Янко Василев Гюргаков:
Костадин Янков Василев, с. Брани поле, ул. Трепетлика 4
Стефанка Янкова Тошева, с. Брани поле, ул. Трепетлика 11

32,70

15. 001330

община Куклен,
с. Гълъбово,
м. Бахчите

0,020

Насл. на Янко Василев Гюргаков:
Костадин Янков Василев, с. Брани поле, ул. Трепетлика 4
Стефанка Янкова Тошева, с. Брани поле, ул. Трепетлика 11

6

16. 001298

община Куклен,
с. Гълъбово,
м. Бахчите

0,510

„РЕЛФ Дивелопмънтс“ – ООД

800,70

17. 001318

община Куклен,
с. Гълъбово,
м. Бахчите

0,32

„РЕЛФ Дивелопмънтс“ – ООД

50,30

18. 001370

община Куклен,
с. Гълъбово,
м. Бахчите

0,011

Костадин Иванов Фичев, с. Гълъбово, ул. Родопи 7

3,30

19. 001296

община Куклен,
с. Гълъбово,
м. Бахчите

0,008

Костадин Иванов Фичев, с. Гълъбово, ул. Родопи 7

2,40

20. 001356

община Куклен,
с. Гълъбово,
м. Бахчите

0,100

Николай Георгиев Пасков, гр. Елхово, ул. Янко Бакалов 1, вх. Е, ап. 67
Костадин Иванов Фичев, с. Гълъбово, ул. Родопи 7
Лиляна Георгиева Фичева, Пловдив, ул. Пере Тошев 3

139,00

21. 001470

община Куклен,
с. Гълъбово,
м. Бахчите

0,112

Емил Веселинов Лопатарев, с. Царацово, ул. Г. Бенковски 20

197,11

Всичко 2803,21
8397
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ДЪРЖАВЕН

ОБЩИНА КАЗАНЛЪК
РЕШЕНИЕ № 789
от 30 октомври 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 108, ал. 2 ЗУТ
Общинският съвет – гр. Казанлък, реши:
Одобрява план-схема за газоснабдителна
мрежа в регулацията на с. Голямо Дряново, община Казанлък, ЕКАТТЕ 15864, към действащия
подробен устройствен план на населеното място.
Решението може да се върне за ново обсъждане на общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1
ЗМСМА в 7-дневен срок от получаването му.
Решението може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ пред
Административния съд – Стара Загора.

8570

Председател:
Н. Златанов

ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ
РЕШЕНИЕ № 375
от 31 октомври 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Лясковец, реши:
Одобрява изготвения проект за подробен устройствен план – парцеларен план, определящ
трасе на техническа инфраструктура извън урбанизирана територия – външна канализационна
връзка до обект: „Предприятие за преработка,
замразяване и консервиране на плодове и зеленчуци в УПИ ІV, в кв. 134 по ПУП на гр. Лясковец – ПЗ“ на „Биофрут“ – ООД, преминаващо
през ПИ № 119015, с начин на трайно ползване
„нива“, ПИ № 000214 с начин на трайно ползване
„полски път“ и ПИ № 000512 с начин на трайно
ползване „друг вид терен със селищен характер“,
по КВС в землището на гр. Лясковец.

8472

Председател:
Д. Арабаджиева

ОБЩИНА МОНТАНА
РЕШЕНИЕ № 765
от 24 октомври 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 3,
ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 2, чл. 31, ал. 1 и 2 ЗПСК във
връзка с чл. 2, ал. 1, т. 6, чл. 3, ал. 1, т. 1, чл. 5,
чл. 6, ал. 1 от Наредбата за търговете и конкурсите Общинският съвет – гр. Монтана, реши:
1. Открива процедурата по приватизация на
общински нежилищен поземлен имот с идентификатор 48489.6.733 по кадастралната карта
на гр. Монтана с площ 6546 кв. м, представляващ УПИ IV, кв. 95 по регулационния план на
гр. Монтана, ведно с построената в него сграда
и 2 тенискорта.
2. Приема правния анализ и приватизационната оценка на общински нежилищен поземлен
имот с идентификатор 48489.6.733 по кадастрал-
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ната карта на гр. Монтана с площ 6546 кв. м,
представляващ УПИ IV, кв. 95 по регулационния
план на гр. Монтана, ведно с построената в него
сграда и 2 тенискорта.
3. Определя метода на продажба на обекта
по т. 2 чрез публичен търг с явно наддаване с
начална цена 56 140 лв. без ДДС.
4. Определя стъпка на наддаване 562 лв.
5. Размерът на депозита за участие в търга е
5614 лв., който се внася в срок до 14-ия ден от
обнародването в „Държавен вестник“ по банкова
сметка на Община Монтана в „Инвестбанк“ – АД,
клон Монтана, BIC IORTBGSF, BG40IORT8266
3301 7222 01.
6. Достигнатата тръжна цена, в която стойността на земята на обекта се облага с ДДС,
се заплаща в деня на сключването на договора
по банкова сметка на Община Монтана в „Инвестбанк“ – АД, клон Монтана, BG30IORT 8266
8401 7425 00, BIC IORTBGSF, вид плащане 445600.
7. Тръжната документация се предоставя на
кандидат-купувачите в сградата на Община Монтана, стая № 102. Таксата е 100 лв.
8. Срокът за закупуване на тръжната документация е 11 дни от датата на обнародване на това
решение в „Държавен вестник“ до 17 ч.
9. Огледът на обекта може да се извършва
всеки работен ден до деня, предхождащ търга,
след закупуване на тръжната документация и
получаване на удостоверение за право на извършване на оглед, издадено от Община Монтана.
10. Предложенията за участие в търга с явно
наддаване се подават до 16-ия ден след обнародване в „Държавен вестник“ до 17 ч. в стая 304,
ет. 3 на Община Монтана.
11. Търгът ще се проведе на 16-ия ден от датата на обнародване на решението в „Държавен
вестник“ от 17,30 ч. в стая № 201 на Община
Монтана.
12. Утвърждава тръжната документация и
договора за продажба като част от нея.
13. Имотът да се използва за спортни дейности
в срок 10 години. Текстът се записва и в тръжната
документация и в договора за продажба.
14. Възлага на кмета на община Монтана
провеждането на търга.
15. Упълномощава кмета на общината да
сключи приватизационната сделка със спечелилия търга.
Председател:
И. Иванов
8439

ОБЩИНА НОВА ЗАГОРА
РЕШЕНИЕ № 980
от 30 октомври 2013 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският
съвет – гр. Нова Загора, реши:
Одобрява проект за изменение на ПУП – план
за застрояване за ПИ с идентификатор 51809.27.4
в землището на гр. Нова Загора.
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На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ решението
подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Общинския
съвет – Нова Загора, пред Административния
съд – Сливен.

8343

Председател:
К. Тачев

ОБЩИНА НОВИ ПАЗАР
РЕШЕНИЕ № 381
от 25 октомври 2013 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският
съвет – гр. Нови пазар, реши:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за техническа инфраструктура – газопроводно и ел.проводно отклонение за захранване
на ПИ № 52009.23.389 в землището на гр. Нови
пазар, собственост на „Трейд Фарма“ – ЕООД,
Варна.
На основание чл. 215, ал. 1 ЗУТ заинтересуваните лица могат да обжалват решението за
одобряване на плана в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“.

8429

Председател:
Н. Николов

ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК
РЕШЕНИЕ № 204
от 31 октомври 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, предложение
първо, във връзка с ал. 2 ЗМСМА, чл. 3, ал. 3, т. 2
във връзка с чл. 1, ал. 2, т. 6, чл. 4, ал. 4 ЗПСК,
чл. 2 от Наредбата за възлагане извършването
на дейности, свързани с подготовката за приватизация или със следприватизационния контрол,
включително процесуално представителство и
предложение на кмета на общината Общинският
съвет – гр. Пазарджик, реши:
Дава съгласие за откриване на процедура по
реда на ЗПСК на общински нежилищен имот,
невключен в имуществото на общински търговски дружества, който се използва за стопански
цели, а именно: поземлен имот с идентификатор 55155.501.669, с административен адрес:
Пазарджик, п. к. 4400, ул. Хан Крум 1, с площ
1034 кв. м, ведно със сграда с идентификатор
55155.501.669.1, разположена в поземлен имот с
идентификатор 55155.501.669, с административен
адрес на сградата: Пазарджик, п.к. 4400, ул. Хан
Крум 1, със застроена площ 116 кв. м, брой етажи:
2. Поземлен имот с идентификатор 55155.501.669
съставлява УПИ II-669 в кв. 207 по плана на
гр. Пазарджик при съседи: поземлени имоти
с идентификатори: 55155.501.665, 55155.501.668,
551 55. 501.6 67, 551 55. 50 3.9 501, 551 55. 501.6 57,
55155.501.659, 55155.501.664.
Овластява кмета на общината да проведе
процедурите по реда на чл. 2 от Наредбата за
възлагане извършването на дейности, свързани с
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подготовката за приватизация или със следприватизационния контрол, включително процесуално представителство, приета с ПМС № 160 от
2009 г., за възлагане извършването на дейности,
свързани с подготовката за приватизация или
със следприватизационния контрол, включително процесуално представителство, както и да
подпише съответните договори за възлагането
на тези дейности.
Определя кмета на общината да удостовери
верността на информацията, съдържаща се в
анализите за правното състояние на обекта за
приватизация.

8396

Председател:
Х. Харалампиев

ОБЩИНА ПОМОРИЕ
РЕШЕНИЕ № 755
от 10 октомври 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 9, ал. 2, чл. 12,
ал. 2, чл. 110, ал. 1, т. 3 ЗУТ, чл. 35, ал. 1 ППЗОЗЗ
поради възникнали инвестиционни намерения
на собственика на поземления имот, настъпили
изменения в устройствените условия и необходимост от осигуряване на целесъобразно застрояване
Общинският съвет – гр. Поморие, реши:
Одобрява ПУП – ПЗ за ПИ 007088 в м. Стопански двор, землище с. Александрово, община
Поморие, с който план имотът се отрежда „За
жилищно строителство“, при устройствени показатели: Кплътност – 40 %; Кинт. – 1,2; максимална височина Н – 10 м, и минимално озеленяване – 50 %, съгласно приложените чертежи
и таблици със съответните цветове, сигнатури,
надписи и размери.
Обявява графичната част на проекта за неразделна част от това решение.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ решението
подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ чрез Община
Поморие пред Административния съд – Бургас.

8346

Председател:
М. Енева

РЕШЕНИЕ № 756
от 10 октомври 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 9, ал. 2, чл. 12,
ал. 2, чл. 110, ал. 1, т. 3 ЗУТ, чл. 35, ал. 1 ППЗОЗЗ
поради възникнали инвестиционни намерения
на собственика на поземления имот, настъпили
изменения в устройствените условия и необходимост от осигуряване на целесъобразно застрояване
Общинският съвет – гр. Поморие, реши:
Одобрява ПУП – ПЗ за ПИ 57491.2.82, м. Кап
тажа, землище гр. Поморие, с който план имотът
се отрежда „За складове и търговски дейности“,
при устройствени показатели: Кплътност – 50 %;
Кинт. – 1,5; максимална височина Н – 10 м, и
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минимално озеленяване – 30 %, съгласно приложените чертежи и таблици със съответните
цветове, сигнатури, надписи и размери.
Обявява графичната част на проекта за неразделна част от това решение.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ решението
подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ чрез Община
Поморие пред Административния съд – Бургас.

(общински полски път) и ПИ 57491.18.684 (общински полски път) до БКТП – нов, в ПИ 57491.18.627
(собственост на „Проект 7“ – ООД).
Обявява графичната част на проекта за неразделна част от това решение.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ решението
подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ чрез Община
Поморие пред Административния съд – Бургас.

Председател:
М. Енева

Председател:
М. Енева

8347

8349

РЕШЕНИЕ № 761
от 10 октомври 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 9, ал. 2, чл. 12,
ал. 2, чл. 110, ал. 1, т. 4 ЗУТ поради възникнали
инвестиционни намерения на собственика на
поземлен имот ПИ 020510, м. Показателя в землището на гр. Каблешково, община Поморие, и
необходимост от осигуряване на трасе за изграждане на техническа инфраструктура Общинският
съвет – гр. Поморие, реши:
Одобрява ПУП – парцеларен план за обект:
„Външно водоснабдяване на жилищни сгради
в ПИ 020510, м. Показателя в землището на
гр. Каблешково, община Поморие“, с трасе на
водопровода с дължина L=1605 м и сервитути,
преминаващи през ПИ 35033.0.809 (общински
полски път) и през ПИ 35033.0.714 – път III клас
(държавна собственост).
Обявява графичната част на проекта за неразделна част от това решение.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ решението
подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ чрез Община
Поморие пред Административния съд – Бургас.

8348

Председател:
М. Енева

РЕШЕНИЕ № 763
от 10 октомври 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 9, ал. 2, чл. 12, ал. 2,
чл. 110, ал. 1, т. 4 ЗУТ поради възникнали инвестиционни намерения на собственика на поземлен
имот ПИ 57491.18.601 в м. Кошарите, землище
гр. Поморие, и необходимост от осигуряване на
трасе за изграждане на техническа инфраструктура
Общинският съвет – гр. Поморие, реши:
Одобрява ПУП – парцеларен план за обект:
„Кабели 20 kV за външно ел. захранване на
комплекс от жилищни сгради „Виктория Роял
Гардънс“ в ПИ 57491.18.601 в м. Кошарите в
землището на гр. Поморие“, с трасе с дължина
L = 161,144 м и сервитути, преминаващи през
поземлени имоти, както следва: от съществуващ
БКТП в ПИ 57491.18.635 (собственост на „Борд
7“ – ООД, и „Вам дизайн“ – ЕООД) през ПИ
57491.18.676 (общински полски път), ПИ 57491.18.681

РЕШЕНИЕ № 764
от 10 октомври 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 9, ал. 2, чл. 12, ал. 2,
чл. 110, ал. 1, т. 4 ЗУТ поради възникнали инвестиционни намерения на собственика на поземлен
имот ПИ 57491.18.601 в м. Кошарите, землище
гр. Поморие, и необходимост от осигуряване на
трасе за изграждане на техническа инфраструктура
Общинският съвет – гр. Поморие, реши:
Одобрява ПУП – парцеларен план за обект:
„Кабели 0,4 kV за външно ел. захранване на
комплекс от жилищни сгради „Виктория Роял
Гардънс“ в ПИ 57491.18.601 в м. Кошарите в землището на гр. Поморие“, с две трасета с общи
дължини 48,366 м и 161,144 м, както следва: 1. кабелна линия 0,4 kV от нов БКТП в ПИ 57491.18.627
(собственост на „Проект 7“ – ООД), преминаваща през ПИ 57491.18.684 (общински полски
път); 2. кабелна линия 0,4 kV от нов БКТП в ПИ
57491.18.627 (собственост на „Проект 7“ – ООД),
преминаваща през ПИ 57491.18.684 (общински
полски път), през 57491.18.601 (собственост на
Марийка Стойчева Койчева и „Проект 7“ – ООД)
и през ПИ 57491.18.603 (собственост на „Проект
7“ – ООД, и „БГ ленд инвест“ – ООД).
Обявява графичната част на проекта за неразделна част от това решение.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ решението
подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ чрез Община
Поморие пред Административния съд – Бургас.
Председател:
М. Енева
8350
РЕШЕНИЕ № 765
от 10 октомври 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 9, ал. 2, чл. 12,
ал. 2, чл. 110, ал. 1, т. 4 ЗУТ поради възникнали
инвестиционни намерения на собствениците на
поземлени имоти ПИ 57491.18.635, 57491.18.533,
57491.18.561, 57491.18.564, 57491.18.601, 57491.18.603
в м. Кошарите в землището на гр. Поморие и
необходимост от осигуряване на трасе за изграждане на техническа инфраструктура Общинският
съвет – гр. Поморие, реши:
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Одобрява ПУП – парцеларен план за обект:
„Външна битово-фекална канализация за ПИ
57491.18.635, 57491.18.533, 57491.18.561, 57491.18.564,
57491.18.601, 57491.18.603 в м. Кошарите, землище
гр. Поморие“, с дължина на трасето L = 1024 м
в ССФ, както и сервитути, преминаващи през
следните поземлени имоти: ПИ 57491.18.273 (собственост на Ортодокс Костадинов Къчоолу), ПИ
57491.18.275 (собственост на Василка Христова
Керемедчиева, Димо Димитров Керемедчиев),
ПИ 57491.18.524 и ПИ 57491.18.525 (собственост
на Георги Пет ров Попчев), ПИ 57491.18.526
(собственост на Андон Георгиев Попчев), ПИ
57491.18.532 (собственост на „Алфа плус“ – ООД),
ПИ 57491.18.533 (собственост на „Борд 7“ – ООД,
и Марияна Милкова Петрова), ПИ 57491.18.635
(собственост на „Борд 7“ – ООД), ПИ 57491.18.636
(собственост на Христо Петков Касъров), ПИ
57491.18.681, 57491.18.685, 57491.18.687 и 57491.18.695
(селскостопански пътища, общинска собственост)
и ПИ 57491.18.565 (републикански път, държавна
собственост).
Обявява графичната част на проекта за неразделна част от това решение.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ решението
подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ чрез Община
Поморие пред Административния съд – Бургас.

8351

Председател:
М. Енева

ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ
РЕШЕНИЕ № 345
от 31 октомври 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА при
условията на чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 134,
ал. 1, т. 1 и чл. 9, ал. 2 ЗУТ и докладна записка
от кмета с вх. № 53-0-267 от 21.10.2013 г. Общинският съвет – гр. Първомай, реши:
Одобрява подробен устройствен план – план за
регулация – план за застрояване (ПУП – ПР – ПЗ)
за поземлен имот (ПИ) № 016186, местност
Летището, собственост на „Евроекопродукт –
МВ“ – ООД, в землището на с. Градина, община
Първомай, област Пловдив, във връзка с промяна предназначението на земеделска земя за
изграждане на обект: „База за селскостопанска
продукция“, и пътна връзка за гореописания ПИ,
с която се засягат 530 кв. м земеделска земя,
преминаваща през ПИ № 016185, собственост на
същия инвеститор, в землището на с. Градина,
община Първомай, област Пловдив.

8471

Председател:
Д. Петков

ОБЩИНА РАЗГРАД
РЕШЕНИЕ № 454
от 29 октомври 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМ А,
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 5
ЗУ Т, чл. 24, ал. 1 ЗОЗЗ и Решение № КЗЗ-14
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от 14.08.2013 г., т. 47, на Комиси ята за земеделските земи – София, Общинският съвет – Разград, реши:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за елементи на тех ническата
инфраструктура извън границите на урбанизираната територия – площадка за изграждане на
газоизмервателна станция, върху част от около
689 кв. м от имот № 000057 – общинска собственост, целият с площ 3,238 дка в землището на
с. Пороище, община Разград, и на ел. трасе през
имоти с № 000057 (пасище, мера) и 000007 – полски път, и през имот с № 005020, собственост на
„ДИД – Снежана Дамянова“ – ЕООД, с обща
дължина 74,97 м и сервитут с площ 300,80 кв. м
в землището на с. Пороище, община Разград,
с инвеститор „Булгартрансгаз“ – ЕАД, София,
съгласно приложения парцеларен план.
Решението подлежи на оспорване по реда на
чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ пред Административня съд – Разград.

8431

Председател:
М. Цанева

РЕШЕНИЕ № 455
от 29 октомври 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 3
ЗУТ, чл. 24, ал. 1 ЗОЗЗ и Решение № КЗЗ-12
от 27.06.2013 г., т. 50, и Решение № КЗЗ-14 от
14.08.2013 г., т. 145, на Комисията за земеделските земи – София, във връзка с § 124, ал. 1
ПЗРЗИДЗУТ – в сила от 26.11.2012 г., Общинският
съвет – Разград, реши:
Одобрява подробен устройствен план – план
за застрояване за „Жилищна сграда“ в поземлен имот с № 61710.609.4352 – земеделска земя
в м. Арменски лозя по кадастралната карта на
Разград, собственост на Радка Станчева Армянова-Петрова, съгласно приложения проект.
Решението подлежи на оспорване по реда на
чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ пред Административния съд – Разград.

8432

Председател:
М. Цанева

РЕШЕНИЕ № 476
от 29 октомври 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 136, ал. 1, чл. 134, ал. 1, т. 2, ал. 2, т. 1 във
връзка с чл. 129, ал. 1 и чл. 128, ал. 13 ЗУТ Общинският съвет – Разград, реши:
Одобрява изменение на подробен устройствен
план – план за улична регулация на участъци по
регулационния план на Разград, както следва:
1. План за улична регулация, разработен:
а) върху част от улица в пробив, представляваща
връзка между кръстовището на ул. Княз Борис
с ул. Л. Каравелов в посока юг (през река Бели
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Лом) до кръстовището на бул. Априлско въстание
с Търговищко шосе, определен с осови точки
о.т. 3100 – о.т. 2478 с ширина на регулацията 25 м;
б) върху част от ул. Търговищко шосе в участъка от кръстовището с бул. Априлско въстание
до кръстовището със стария път за с. Пороище,
определен с нови осови точки № о.т. 2890 –
2479 – 2480 – 2481 – 2891 – 2893; ширината на
уличната регулация в този участък е съобразена
с реализирания габарит по работния проект на
пътя, който е в размер 25 м (2 платна × 2 ленти
× 3,75 м = 15 м, разделителна ивица с ширина =
4 м, тротоари 2 × 3 м = 6 м);
в) върху част от стария път за с. Пороище в
участъка от кръстовището с ул. Търговищко шосе
в посока югоизток, определен с нови осови точки с
№ 2893 – 2894 – 2895 – 2896 – 2897 – 2898 – 2899 –
2900 – 2904; ширината на уличната регулация в
този участък е съобразена със съществуващия
габарит на пътя 12 м (1 платно × 2 ленти × 3,50
м = 7 м, тротоари 2 × 2,50 м = 5 м).
2.1. Допълва се ПУР върху територията на ПИ
с № 61710.502.7184, като се продължава с 255 м
оста на ул. Л. Каравелов в посока североизток.
Новият участък се определя с нови осови точки
о.т. 3236 – 3237 – 3238 и е с ширина в границите
на поземления имот.
2.2. Допълва се ПУР върху територията на
ПИ с № 61710.502.7185, като същият става улица
с ширина на регулацията 12 м. Новата улична
регулация е определена с осови точки о.т. 11 и
нови точки о.т. 3232 – 3233 – 3234 – 3235 до съществуваща о.т. 210 по пътя за гр. Исперих.
2.3. Създава се нов квартал с нов № 816, който
е ограничен от ул. Л. Каравелов, ул. Хъшове,
продължението на ул. Д-р П. Берон и продължението на ул. Ильо войвода.
2.4. Променя се ПУР на „Северен ринг“ в участъка от ул. Паркова до ул. Никола Икономов като
продължение на ул. Дунав до вливането є в ул.
Св. Климент. Участъкът е с ширина на регулацията
16 м и се определя от нови осови точки, както следва: о.т. 2039 – 1484 – 1485 – 1486 – 1487 – 1488 –
1489 – 1490 – 1491 – 132 – 1304 – 1710.
2.5. Променя се ПУР за квартали с номера
42, 43 и 44, като на територията на същите се
обособяват нови квартали с нови номера 702,
703, 704, 705 и 706, ограничени от съществуващи
улици: Добруджа, Черна, Тутракан, Княз Борис,
Силистра, Ропотамо, Мачин и Гвардейска. Новата
улична регулация, определена с нови осови точки
о.т. 3001 – о.т. 3025, е проектирана в съществуващите габарити на горепосочените улици.
3. Допълва се ПУР върху територията на ПИ
с № 61710.502.6443, като се продължава оста на
ул. Абритус в посока изток до югоизточния ъгъл
на стадион „Антибиотик“. Новият участък е с
габарити в границите на имота и е определен с
нови осови точки о.т. 3239 – 3240 – 3241.
4. Допълва се ПУР върху територията на ПИ с
№ 61710.502.6403 като тупикова улица, свързана с
бул. Априлско въстание, определена с нови осови
точки с № 3242 – 3250. Ширината на уличната
регулация е 8 м.
5.1. Допълва се ПУР, като се създава нова
улица – връзка между ул. Беласица и югоизточния обходен път Автогара – ж.к. Орел. Новата
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улица започва от кръстовището на ул. Беласица
с ул. Южен булевард и в посока югозапад достига
обходния път при о.т. 2910. Новата улица е определена с нови осови точки о.т. 3251 – о.т. 3258.
5.2. Отпада частта от уличната регулация
на ул. Южен булевард, определена със стари
осови точки № 598 – 5999 – 600, както и тупиковата улица, определена със стари осови точки
№ 596 – 596 – 597 – 598.
6. Променя се ПУР на квартали 111, 112 и
113, както следва:
6.1. Проектира се ПУР по съществуващото
трасе на ул. Сан Стефано от ул. Бузлуджа до ул.
Беласица с ширина на регулацията 8 м, определена с нови осови точки о.т. № 3280 – 3281 – 3286
и о.т. 3027 до о.т. 3114.
6.2. Създават се нови квартали и се променят
граници на съществуващи, както следва:
а) квартал № 112 става квартала, определен
от ул. Сан Стефано, ул. Ген. Гурко, ул. Витоша
и ул. Бузлуджа;
б) квартал № 111 става квартала, определен от
ул. Сан Стефано, ул. Вр. Св. Никола, ул. Витоша
и ул. Ген. Гурко;
в) квартал № 821 става квартала, определен от
ул. Сан Стефано, ул. Вр. Св. Никола, ул. Маршал
Жуков и ул. Ген. Гурко;
г) квартал № 823 става квартала, определен
от ул. Сан Стефано, ул. Беласица, ул. Жеравна
и ул. Вр. Св. Никола“, като отпада тупиковата улица, определена със стари осови точки
о.т. 588 – о.т. 592.
6.3. Допълва се ПУР, като се продължава
уличната регулация по ул. Беласица от ул. Сан
Стефано до ул. Вр. Св. Никола, който участък е
определен с нови осови точки о.т. 3113 – о.т. 3116,
както следва:
а) създава се нов квартал с нов № 820, определен от ул. Сан Стефано, ул. Беласица и ул. Вр.
Св. Никола, като отпада тупиковата улица, определена със стари осови точки о.т. 582 – 586 – 587.
6.4. Допълва се ПУР, като се продължава
уличната регулация по ул. Ген. Гурко от ул. Вр.
Св. Никола до ул. Ген. Скобелев, който участък е
определен с нови осови точки о.т. 3116 – о.т. 3121,
както следва:
а) създава се нов квартал с нов № 819, определен от ул. Ген. Гурко, ул. Вр. Св. Никола, ул.
Маршал Жуков и ул. Ген. Скобелев, като отпада
тупиковата улица, определена със стари осови
точки о.т. 583 – 585.
6.5. Допълва се ПУР, като се прокарват: северната улична регулация по ул. Ген. Скобелев
с ширина 7 м, който участък е определен с нови
осови точки о.т. 3116 – о.т. 3121, като отпада
тупиковата улица, определена със стари осови
точки о.т. 576 – 825 – 578 – 579.
6.6. Прокарва се западната улична регулация
на ул. Богориди с ширина 5 м, определена с
о.т. 2085 – 3279 – 580Б, както следва:
а) създава се нов квартал с нов № 817, определен от ул. Ген. Скобелев, ул. Богориди, ул. Сан
Стефано и ул. Бузлуджа;
б) създава се нов квартал с нов № 818, определен от ул. Ген. Скобелев, ул. Ген. Гурко, ул.
Сан Стефано и ул. Богориди;
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в) създава се нов квартал с нов № 822, определен от ул. Ген. Скобелев, ул. Ген. Гурко, ул.
Беласица и бул. Априлско въстание.
7.1. Отпада предвидената за реализация улична
регулация между квартали № 133 и № 134, определена със стари осови точки – о.т. 682 – о.т. 688.
7.2. Отпада предвидената за реализация улична регулация, ограничаваща от запад квартали
№ 128 и № 129, определена със стари осови точки – о.т. 650 – о.т. 693 – о.т. 694.
7.3. Проектира се ПУР по съществуващите
трасета на ул. Дончо Сумпаров и ул. Никола Пенев в участъка от Старото християнско гробище
до ул. Юмрукчал с ширина 10 м, определена с
нови осови точки, както следва:
а) за ул. Д. Сумпаров – о.т. № 3921 – 3262 –
3263 – 3261; и
б) за ул. Н. Пенев – о.т. 3292 – 688 – 3301;
в) създава се нов квартал с нов № 133, определен от улицата, ограничаваща от изток Старото
християнско гробище, ул. Южен булевард, ул.
Юмрукчал и ул. Д. Сумпаров;
г) създава се нов квартал с нов № 134, определен от улицата, ограничаваща от изток Старото християнско гробище, ул. Д. Сумпаров, ул.
Юмрукчал и ул. Н. Пенев;
д) създава се нов квартал с нов № 129, определен от ул. Проф. Д. Ненов, ул. Южен булевард,
ул. Юмрукчал и ул. Д. Сумпаров;
е) създава се нов квартал с нов № 128, определен от ул. Проф. Д. Ненов, ул. Д. Сумпаров,
ул. Юмрукчал и ул. Н. Пенев.
8. Променя се ПУР за кв. № 105, както следва:
8.1. Прокарва се нова ос по ул. Кракра в
участъка между улиците Добровска и Жеравна,
който участък е определен с осови точки о.т. 514 –
3288 – 3289 – 523.
8.2. Прокарва се улична регулация по ул.
Средна гора с ширина 8 м, като отпада тупиковата улица, определена със стари осови точки
о.т. 214 – 239 – 238.
9. Допълва се ПУР, като се прокарват източната
и западната улична регулационна линия по ул.
Момчил войвода с ширина 8 м в участъка между
ул. Л. Каравелов и ул. Крали Марко, определен
с осови точки о.т. 415 – о.т. 416. Прокарва се
улична регулация по по ул. Момчил войвода с
ширина 7 м в участъка между ул. Крали Марко
и ул. Хъшове, определена с нови осови точки
о.т. 3303 – о.т. 3304.
10. Променя се ПУР за кв. № 130, като отпада
тупиковата улица, определена със стари осови
точки о.т. 627 – о.т. 628.
11. Променя се ПУР за квартали № 157 и № 158,
като отпадат вътрешнокварталните алеи, определени със стари осови точки о.т. 759 – о.т. 764,
и ведно с това двата квартала се обединяват в
един нов общ квартал с № 157.
12. Променя се ПУР за кв. № 83в, като отпада
тупиковата улица, определена със стари осови
точки о.т. 185 – о.т. 392 – о.т. 366.
13. Променя се ПУР за кв. № 79, като отпада
тупиковата улица, попадаща върху ж.с.к. Майстор Манол.
14. Променя се ПУР южно от квартали № 142
и № 144, засягаща връзките между ул. Ал. Стамболийски с югозападния обходен път, пътя към
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бившето поделение на МВР и с ул. Добровска.
Създава се ново четириклонно кръстовище, определено с нови осови точки с номера от о.т. 3269
до о.т. 3275.
15. Допълва се ПУР, като се прокарва оста и
западната улична регулация по улицата, започваща от западния край на ул. Черна при о.т. 3004 в
посока север до портала на Винпром „Лудогорие“,
определена с осови точки о.т. 3228 – 3229 – 3230
– 3299 – 3300 – 82.
16. Допълва се ПУР, като се продължава
оста на ул. Княз Борис (пътя за гр. Кубрат) в
посока северозапад до кръстовището є с ул. Балчик, която ос е определена с нови осови точки
о.т. 3226 – о.т. 3227.
17. Допълва се ПУР, като се прокарва нова
ос на ул. Балчик в нейния североизточен край,
като същата се свързва с оста на ул. Княз Борис
(пътя за гр. Кубрат) , която ос е определена с
нови осови точки о.т. 3223 – 3224 – 3225 – 3226.
18. Променя се ПУР южно от квартал № 165,
като отпада проектираната в пробив връзка на
ул. Дойран в посока изток до вливане в ул. Мелник, който участък е определен с осови точки
о.т. 1371 – 1359 – 1358 – 1360.
19. Проектира се ПУР по съществуващото
трасе на ул. Преспа между ул. Ал. Стамболийски и ул. Добровска с ширина 10 м, определен
с нови осови точки о.т. 3305 – о.т. 3306, както
отпада старото трасе, определено със стари точки
о.т. 528 – о.т. 655.
20. Променя се ПУР на квартал № 106, като
се продължава в посока северозапад ул. Витоша
в участъка от ул. Бузлуджа към бул. Априлско
въстание и същият участък става тупикова улица,
определена с нови о.т. 3307 – о.т. 3308. Образува
се нов квартал с нов № 826, ограничен от бул.
Априлско въстание, ул. Бузлуджа и ул. Витоша.
Решението подлежи на оспорване по реда на
чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ пред Административния съд – Разград.
Председател:
М. Цанева
8433

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД
РЕШЕНИЕ № 660
от 30 октомври 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1, чл. 59 и 60 ЗУТ, Решение № КЗЗ-04
от 28.02.2013 г. във връзка с решение на ОЕСУТ,
прието с протокол № 15 от 3.10.2013 г., Общинският съвет – Свиленград, реши:
1. Одобрява план за застрояване с ВиК и ел.
схеми към него на ПИ № 070045 в м. Тас тепе в
землището на с. Момково, община Свиленград.
Имотът се отрежда за „паркинг“ и се определя
свободно нискоетажно застрояване в него с
ограничителни линии на застрояване в червен
цвят и устройствени показатели: Пзастр. – 80 %,
Кинт. – 2, и Позел. – 20 %.
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2. Одобрява парцеларен план за външно електрозахранване на ПИ № 070045 в м. Тас тепе,
землището на с. Момково, община Свиленград.
Неразделна част от това решение са приложените: план за застрояване, ВиК схема, ел. схема
и парцеларен план.
Председател:
Г. Еленков

8470
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На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ решението
може да бъде обжалвано чрез органа, издал акта, в
30-дневен срок от обнародването му в „Държавен
вестник“ пред Административния съд – Ловеч.
Председател:
А. Балев

8469

ОБЩИНА ТРЪН
ОБЩИНА СВОГЕ

РЕШЕНИЕ № 264
от 11 октомври 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Своге, реши:
Одобрява проект за обект: МВЕЦ „Реброво“,
подобект: ПУП – парцеларен план на заливната
територия на МВЕЦ „Реброво“ – с. Реброво,
ЕКАТТЕ 62387, община Своге, Софийска област,
засягащ поземлени имоти с № 000001, 014006,
014007, 015005, 015007, 015009, 015011, 015014, 015015,
015019, 015021 и 076002 и ПИ №000183 – водно
течение (река Искър) от КВС на землището на
с. Реброво, Софийска област. С проекта се предвижда изграждане на подпорна стена и определяне
на заливната територия до предвидените сгради
на централата и преградни съоръжения.
Проектът се намира в сградата на общинската
администрация – Своге, дирекция „УРТ“.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Общинския съвет – гр. Своге, до Административния
съд – София област.
Председател:
Ал. Манолов

8339

ОБЩИНА ТРОЯН
РЕШЕНИЕ № 458
от 31 октомври 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 59, ал. 1 ЗУТ и
Решение № 7 от протокол № 15 от 28.08.2013 г.
на Общинския експертен съвет по устройство на
територията Общинският съвет – гр. Троян, реши:
1. Одобрява представения проект на подробен
устройствен план – план за застрояване, заедно
с приложени схеми за електрозахранване, водоснабдяване и канализация, на поземлен имот с
идентификатор 15703.60.20, местност Башов рът,
по кадастралната карта на с. Голяма Желязна,
община Троян, с отреждане „За ниско жилищно застрояване с височина до 10 м – жилищна
зона – Жм“, с показатели: плътност на застрояване – до 60 %; коефициент на интензивност – до
1,2; минимална озеленена площ – 40 %; застрояване – свободно.
2. Имотът подлежи на първа регулация съгласно чл. 16 ЗУТ.
3. Приложеният проект е неразделна част от
това решение.

РЕШЕНИЕ № 162
от 31 октомври 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Трън,
реши:
Одобрява подробен устройствен план – план
за застрояване на ПИ № 168006 от КВС, землище на с. Слишовци, община Трън, за обект на
техническата инфраструктура: „Базова станция
на Globul № 2409“.
Решението подлежи на обжалване пред Административния съд – Перник, по реда на чл. 215,
ал. 4 ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването в
„Държавен вестник“.

8427

Председател:
В. Шишкова

ОБЩИНА ТУТРАКАН
РЕШЕНИЕ № 416
от 31 октомври 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и 13, чл. 22,
ал. 1 ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският
съвет – гр. Тутракан, одобрява проект: „Подробен
устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП),
на строеж: „Присъединяване на МТТ 63/20/0,4 kV
към СРС № 57 ВЕЛ „Н. Черна“ в поземлен имот
(ПИ) № 016023, местност ПОД Р-6 по КВС за
землището на с. Нова Черна, община Тутракан,
област Силистра.

8430

Председател:
Д. Николов

ОБЩИНА ХАРМАНЛИ
РЕШЕНИЕ № 439
от 29 октомври 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Харманли, реши:
Одобрява ПУП – план за застрояване и комуникационно-транспортен план на ПИ 024023,
026022 и 025018, местност Азмака – 1, землище
на с. Преславец, община Харманли.
С план за застрояване се определя предназначение на имотите „За крайпътен обслужващ
обект“ за изграждане на Комплексен център за
екипажите в товарния транспорт с ТИР паркинг,
бензиностанция, мотел, търговскообслужващи
сгради при следните показатели на застрояване:
етажност – до 3 етажа, височина – до 10 м;
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плътност на застрояване (Пзастр.) – max 80 %;
коефициент на интензивност (Кинт.) – 2,5;
минимална озеленена площ – 20 %,
начин на застрояване – свободно – e.
Линиите на застрояване са съгласно графичната част на проекта.
На основание чл. 215 ЗУТ решението подлежи
на обжалване в 14-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ чрез Община Харманли
пред Административния съд – Хасково.

8428

Председател:
П. Делчев

ОБЩИНА ШУМЕН
РЕШЕНИЕ № 531
от 26 септември 2013 г.
На основание чл. 129, ал. 1 във връзка с
чл. 134, ал. 1, т. 2 ЗУТ, заявление вх. № 08-00-290
от 1.08.2013 г., Заповед № РД-25-1770 от 5.08.2013 г.
за допускане изменение на ПУП и становище на
ОбЕСУТ по т. 11 от протокол № 32 от 10.09.2013 г.
Общинският съвет – гр. Шумен, реши:
Одобрява проект за подробен устройствен
план – план за регулация съгласно чл. 110, ал. 1,
т. 2 ЗУТ за част от кв. 565 и кв. 565в по плана за
регулация на гр. Шумен при следните условия:
Променя се улична отсечка от осова точка
269 до осова точка 282а, като се поставя в съответствие с изпълнената на място техническа инфраструктура и съгласно нормите за проектиране
на уличната мрежа в урбанизираните територии.
Променят се границите на УПИ ІV – „Жилищно строителство, КОО, гаражи и озеленяване“,
в кв. 565в. Образува се нов УПИ V – „Обръщач
с временен престой за автобуси“, в кв. 565в по
плана на гр. Шумен.
Одобрява се ПУП – ПР съгласно корекциите
с кафяви и зелени линии, надписи и щрихи по
приложената скица с № 546 от 16.09.2013 г.
Решението на основание чл. 213 и чл. 215, ал. 1
и 4 ЗУТ може да бъде обжалвано по законосъобразност в 30-дневен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ чрез Община Шумен пред
Административния съд – Шумен.

8345

Председател:
Г. Колев

ОБЩИНА „ТУНДЖА“ – ЯМБОЛ
РЕШЕНИЕ № 480
от 29 октомври 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМ А
и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет „Тунджа“ – Ямбол, реши:
Одобрява проект за подробен устройствен
план – ПП (парцеларен план) за трасе на уличен
водопровод и водопроводно отклонение до УПИ
І-186 за преработка и съхранение на селскостопанска техника и продукция в масив 14 по КВС
на з-ще с. Ханово, минаващо през поземлен
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имот № 000068 – полски път, съгласно приетите
и одобрени графични части, неразделна част от
решението.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
„Тунджа“ пред Административния съд – Ямбол.
Председател:
Н. Славова
8425

ОБЩИНА С. АВРЕН,
ОБЛАСТ ВАРНА
РЕШЕНИЕ № 635
от 11 октомври 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, чл. 129,
ал. 1 във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 5 ЗУТ и прието
Решение № 16 от протокол № 5 от 11.06.2013 г.
на ЕСУТ Общинският съвет – с. Аврен, одобрява подробен устройствен план – парцеларен
план (ПУП – ПП) за изграждане на подземно
кабелно ел. захранване до поземлени имоти
№ 017024, 087004, 087003, УПИ № 087002, кв. 87,
и УПИ № IV-087018, 011033, 011031, 011036, 031034,
011035, 011028, 011029, 011030, кв. 11, в землището
на с. Бенковски, с дължина на трасето 986,8 м.
Председател:
М. Черкезов
8335
РЕШЕНИЕ № 640
от 11 октомври 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 1
ЗУ Т и п рие т о Решен ие № 32 о т п р о т окол
№ 5 от 11.06.2013 г. на ЕСУТ Общинският съвет – с. Аврен, реши:
1. Одобрява подробен устройствен план – план
за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) за УПИ
№ 58445.115.569, м-ст Корията по КК на с. Приселци, във връзка с промяна статута на земята
с отреждане „За жилищно строителство“.
2. Строителни книжа ще бъдат издавани след
спазване изискванията на чл. 60, ал. 2 ЗУТ.
Председател:
М. Черкезов
8336
53. – Министърът на инвестиционното проектиране на основание чл. 148, ал. 3, т. 3, буква „б“
и ал. 4 във връзка с чл. 149, ал. 4 ЗУТ обявява,
че е издал Разрешение за строеж № РзС-1 от
8.11.2013 г. на Община Стамболийски за строеж:
„Инженеринг за доизграждане на канализация,
довеждащи колектори и ПСОВ Стамболийски,
включително работно проектиране, СМР, доставка на машини и съоръжения, авторски надзор“,
в рамките на проект № DIR-51011116-15-51-C036
„Канализация и ПСОВ на община Стамболийски“, ОП „Околна среда 2007 – 2013“, обособена позиция 2: „Инженеринг за изграждане на
ПСОВ община Стамболийски“ в УПИ I-075013,
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предназначен за ПСОВ, масив 75 по КВС на гр.
Стамболийски, област Пловдив, местност Голяма
пара, в землището на гр. Стамболийски, община
Стамболийски, област Пловдив. Разрешението за
строеж може да бъде обжалвано пред Върховния
административен съд в 14-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ чрез министъра
на инвестиционното проектиране.
8518
Станимир Цоцов – председател на Надзорния
съвет на Националния осигурителен институт,
на основание чл. 35, ал. 6 от Кодекса за социално
осигуряване обявява следните промени в състава
на Надзорния съвет на Националния осигурителен институт: 1. освобождават се като членове на
Надзорния съвет Бойко Маринов Пенков, Галина
Добрева Маринска, Лазар Манолов Лазаров; 2.
определя се за член на надзорния съвет Чавдар
Крумов Славов.
8440
26. – Нов български университет – София,
обявява следните конкурси за: главни асистенти: област на висше образование 3. Социални,
стопански и правни науки, професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки
за културата (социосемиотика и културна трансформация) – един; област на висше образование
8. Изкуства, професионално направление 8.2.
Изобразително изкуство (CAD системи в модната индустрия) – един; доцент в област на висше
образование 3. Социални, стопански и правни
науки, професионално направление 3.8. Икономика (маркетинг на емоционалното пазаруване),
всичките са със срок 2 месеца от обнародването
в „Държавен вестник“. Документи – в НБУ, ул.
Монтевидео 21, отдел „Персонал“, офис 215, тел.
811-02-35, 811-02-15.
8488
14. – Медицинският университет – Пловдив,
обявява конкурси за академичната длъжност
главен асистент в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт: професионално
направление 7.3. Фармация по Фармакоикономика и фармацевтична регулация към катедра
„Фармацевтични науки“ на Фармацевтичния
факултет – един; професионално направление
7.1. Медицина по Съдебна медицина към катедра
„Обща и клинична патология и съдебна медицина“ на Медицинския факултет – един, всички
със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Справки и документи – в ректората,
отдел „Човешки ресурси“, бул. Васил Априлов
15А, 4002 Пловдив; тел. (032) 602-403.
8521
10. – Шу менск и ят у ниверситет „Епископ
Константин Преславски“ обявява конкурс за
професор в област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално
направление 3.2. Психология (Психология на
дейността) със срок 2 месеца от обнародването
в „Държавен вестник“. Документи в ректорската
канцелария на ШУ, Шумен, ул. Университетска
115, корпус 1, каб. 107. За информация: тел.:054/830
495, вътр. 121, GSM 0899 901943.
8468
87. – Институтът по експериментална морфология, патология и антропология с музей
при БАН – София, обявява следните конкурси
за академични длъжности по професионално
направление 4.3. Биологични науки: доцент по
04.03.17 Паразитология и инвазионни болести по
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животните и човека за нуждите на секция „Паразитология“; главни асистенти по: 01.06.26 Морфология за нуждите на секция „Експериментална
морфология“ – един; 01.06.23 Имунология – един;
04.03.06 Патология на животните – един; 01.06.10
Биохимия – двама, за нуждите на секция „Патология“, всички със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи – на
адрес: ул. Акад. Г. Бончев, бл. 25, ет. 2, стая 209,
тел.: 872-24-26.
8482
22. – Институтът за космически изследвания и
технологии при БАН – София, анулира конкурса
за професор, обнародван в ДВ, бр. 97 от 2013 г., и
обявява конкурс за професор в област на висше
образование 4. Природни науки, математика и
информатика, професионално направление 4.4.
Науки за Земята; научна специалност „Физика на
океана, атмосферата и околоземното пространство“ (Експерименти в околоземния космос и
трансфер към наземни приложения) за нуждите
на секция „Космическо материалознание“ със
срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Заявления и документи – в канцеларията на института в София 1113, ул. Акад. Г.
Бончев, бл. 1, стая 413, тел. 02/988 35 03.
8481
15. – Добруд жанск ият земеделск и институт – гр. Генерал Тошево, към Селскостопанската
академия – София, обявява конкурс за доцент в
професионално направление 6.1. Растениевъдство
по научна специалност „Селекция и семепроизводство на културните растения“ със срок 2 месеца
от обнародването в „Държавен вестник“. Справки
и документи – научен секретар на института, тел.
058/603 253, 0892232837.
8522

СЪДИЛИЩА
Административният съд – Пазарджик, на
основание чл. 218, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е
постъпила жалба, подадена от Иван Симеонов
Линчев от с. Симеоновец, против Заповед № 34
от 29.12.1998 г. на кмета на община Септември, с
която са одобрени парцели ІV-3 и V-3 в кв. 15 по
плана на с. Симеоновец да се слеят в един парцел,
в който определя нискоетажна, свободностояща
постройка със смесено предназначение. В парцел
VІ-3 в кв. 15 предвижда постройка на 2 етажа
на уличнорегулационната линия. По жалбата
е образувано адм. дело № 816/2013 г. по описа
на Административния съд – Пазарджик, което
е насрочено за разглеждане в открито съдебно
заседание на 7.01.2014 г. от 11,45 ч. Заинтересуваните лица имат право да се конституират като
ответници в едномесечен срок от деня на обнародване на съобщението в „Държавен вестник“
чрез подаване на заявление със съдържанието
по чл. 218, ал. 4 ЗУТ.
8497
Хасковският окръжен съд, гражданско отделение, призовава Хелмут Пиркер, без адресна
регистрация в Р. България, да се яви в съда
на 16.12.2013 г. в 10 ч. като ответник по гр. д.
№ 645/2013 г., заведено от Красимира Руменова
Пиркер, с правно основание чл. 62, ал. 2 СК.
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Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на
чл. 50, ал. 2 ГПК (отм.).
8496
Районният съд – гр. Исперих, гражданска
колегия, призовава Назифе Ефраимова Исмаилова с последен адрес Турция, сега с неизвестен
адрес, да се яви в съда на 14.01.2014 г. в 9,45 ч.
като ответница по гр. д. № 598/2013 г., заведено
от Фатме И. Хюсеинова, Асие И. Хаджиоглу,
Ибрахим И. Ефраим, за изпълнение процедурата
по чл. 131 ГПК – връчване на съдебни книжа, или
да посочи съдебен адрес, в противен случай делото
ще се гледа при условията на чл. 48, ал. 2 ГПК.
8466
Сливенският окръжен съд, III състав, на основание чл. 679, ал. 2 и 3 ТЗ насрочва съдебно заседание за 9.12.2013 г. в 10,30 ч. по т.д. № 112/2013 г.
по описа на съда, образувано по искане на Георги
Димитров Радулов в качеството му на кредитор
на „Жорети“ – ЕООД, ЕИК 123006209, с правно
основание чл. 679 ТЗ.
8523
Софийският градски съд, търговско отделение,
VІ-14 състав, по търговско дело № 4143/2013 г.
на основание чл. 679 ТЗ насрочва на 3.12.2013 г.
в 10,30 ч. в Софийския градски съд, Съдебна
палата – София, бул. Витоша 2, събрание на
кредиторите на „Агро Гранд – БГ“ – ЕООД (в
несъстоятелност), за разглеждане на искането за
отмяна на решенията на първото общо събрание
на кредиторите, проведено на 25.06.2013 г.
8524
С о фи й с к и я т г р а дс к и с ъд н а о с нов а н ие
чл. 17, ал. 1, т. 8 ЗПП вписва промяна по ф. д.
№ 12333/2007 г. за политическа партия „Солидарност“, приета на 2-рия Национален конгрес: вписа
като председател Христо Младенов Маринов.
8533

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
1. – Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел „Интердисциплинарен институт за
научни изследвания и сътрудничество по бизнес
системи и технологии“, София, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 19 от устава на сдружението
свиква редовно общо събрание на сдружението на
30.12.2013 г. в 11 ч. в седалището на сдружението в
София, район „Витоша“, ул. Иван Сусанин 53, ет. 2,
ателие 4, при следния дневен ред: 1. приемане на
годишния отчет на УС за дейността на сдружението
през 2012 г.; 2. приемане на годишния финансов
отчет на сдружението за 2012 г.; 3. освобождаване
на членовете на УС от отговорност за дейността
им през 2012 г.; 4 вземане на решение размерът на
дължимия от редовните членове на сдружението
годишен членски внос и размерът на встъпителната
вноска, дължима при приемането на нови редовни
членове, да останат непроменени през 2013 г.; 5.
одобряване на сключения между сдружението и
„Амакота“ – ЕООД, договор от 24.01.2013 г.; 6.
разни. Поканват се всички членове на сдружението или техни упълномощени представители да
вземат участие в работата на общото събрание,
като регистрацията за участие започва в 10 ч. в
деня на събранието срещу представяне на лична
карта или паспорт, а за пълномощниците – и срещу
представяне на изрично пълномощно. Писмените
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материали са на разположение на членовете на
сдружението в седалището на сдружението в София, район „Витоша“, ул. Иван Сусанин 53, ет. 2,
ателие 4, всеки работен ден от 9 до 16 ч. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ и
чл. 20 от устава на сдружението събранието ще
се проведе същия ден в 12 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
8515
1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел в частна полза „Българско ЕПР
дружество“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и
чл. 15, т. 1 от устава на сдружението свиква общо
събрание на членовете на 15.01.2014 г. в 16 ч. в
София, кв. Гео Милев, бл. 11 на БАН, при следния
дневен ред: 1. приемане на нови членове; 2. отчетен
доклад за дейността на сдружението в периода от
2009 г. до 2013 г.; проект за решение – ОС одобрява и приема отчетния доклад на управителния
съвет за дейността на сдружението в периода от
2009 г. до 2013 г.; 3. одобряване и приемане на
годишния счетоводен отчет за периода от 2009 г.
до 2013 г.; проект за решение – ОС одобрява и
приема годишния счетоводен отчет за 2013 г.; 4.
освобождаване членовете на УС на сдружението и
освобождаване членовете на УС на сдружението от
отговорност за дейността им в периода от 2009 г.
до 2013 г. включително; проект за решение – ОС
освобождава членовете на УС на сдружението и
освобождава членовете на управителния съвет на
сдружението от отговорност за дейността им в
периода от 2009 г. до 2013 г. включително; 5. избор
на нов управителен съвет на сдружението; проект
за решение – ОС избира нов управителен съвет
на сдружението; 6. приемане на план за дейността
на сдружението в периода до следващото общо
събрание; проект за решение – ОС приема план за
дейността на сдружението в периода до следващото
общо събрание; 7. разни. Материалите по дневния
ред на общото събрание са на разположение на
членовете всеки работен ден на административния
адрес на сдружението в София, район „Слатина“,
кв. Гео Милев, бл. 11 на БАН, кабинет 205. Регистрацията на членовете за участие ще се проведе
от 15,30 до 16 ч. в деня на общото събрание. При
липса на кворум на посочената дата на основание
чл. 19, ал. 2 от устава и чл. 27 ЗЮЛНЦ общото
събрание ще се проведе с един час по-късно, на
същото място и при същия дневен ред независимо
от представените на него членове.
8479
50. – Управителният съвет на сдружение
„Българска федерация по фехтовка“, София, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно общо
събрание на сдружението на 23.01.2014 г. в 11 ч. в
София, бул. Цар Борис III № 126, ет. 3, при следния
дневен ред: 1. приемане отчетите за дейността на
БФФ за 2012 г. и за 2013 г.; 2. приемане бюджет
на БФФ за 2014 г.; 3. приемане на нов устав на
БФФ; 4. промени в управителния съвет; 5. други.
8516
10. – Управителният съвет на сдружение
„Фонд за дивата флора и фауна“, Благоевград, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на 13.01.2014 г. в 10 ч. в Благоевград, ул. Иван
Михайлов 49, стая 327, при следния дневен ред:
1. отчет на дейностите за периода 2012 – 2013 г.;
2. избор на нов управителен съвет; 3. промени в
устава на сдружението.
8495

С Т Р.

96

ДЪРЖАВЕН

11. – Управителният съвет на СКТМ „Комфорт“, Варна, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и
чл. 16, ал 1 от устава на клуба свиква редовно
общо събрание на сдружението на 19.12.2013 г. в
17 ч. във Варна, Двореца на културата и спорта,
бул. Княз Борис І № 115, при следния дневен ред:
1. отчет за периода; 2. избор на ново ръководство;
3. други. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе в 18 ч. същия
ден, на същото място и при същия дневен ред.
8492
1. – Управителният съвет на ФК „Арда – 1924“,
Кърджали, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и устава
на сдружението свиква общо събрание на членовете на сдружението на 20.12.2013 г. в 17 ч. в
Кърджали, в ресторант „Парадайс“ – Кърджали,
ул. Пирин 9, при следния дневен ред: 1. отчет
за дейността на УС за времето 2011 – 2013 г.; 2.
отчет за дейността на КС на клуба за периода
2011 – 2013 г.; 3. избор на нови членове на УС и КС;
4. изменение на устава на сдружението; 5. разни.
Поканват се всички членове да вземат участие
лично или чрез упълномощени от тях представители. Регистрацията на членовете започва от
16 ч. Писмените материали са на разположение
на членовете на клуба. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 18 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
8535
20. – Адвокатският съвет на Адвокатската
колегия – Монтана, на основание чл. 81, ал. 2 от
Закона за адвокатурата свиква редовно годишно
събрание на колегията на 25.01.2014 г. в 10 ч. в
Монтана, бул. Трети март 39, Дом на науката
и техниката, ет. 2, зала 2, при следния дневен
ред: 1. отчет за дейността на САК за 2013 г. и
вземане на решения; 2. отчет на контролния
съвет за 2013 г. и вземане на решения; 3. отчет
за работата на дисциплинарния съд; 4. приемане
на бюджет на АС за 2014 г.; 5. избор на адвокатски съвет и на неговия председател; избор на
контролен съвет; избор на дисциплинарен съд
и на неговия председател; 6. избор на делегати
за общо събрание на адвокатите в страната; 7.
обсъждане на изработен проект за промени в
Закона за адвокатурата и вземане на решение; 8.
въпроси, включени в дневния ред на основание
чл. 81, ал. 3 от Закона за адвокатурата. В случай
че в резултат на проведения избор не е попълнен
някой от органите на АК – Монтана, допълнителен избор ще се проведе на 2.02.2014 г. на същото
място и в същия час, както при първия избор.
8490
19. – Управителният съвет на Пазарджишката
търговско-промишлена палата, Пазарджик, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 24 във връзка с чл. 18
от устава свиква общо събрание на 30.12.2013 г. в
10 ч. в комплекс „Бохеми“ в Пазарджик, бул. Г.
Бенковски 36, при следния дневен ред: 1. отчет
за дейността на управителния и на контролния
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съвет на Пазараджишката търговско-промишлена
палата; 2. освобождаване на членовете на управителния и контролния съвет на Пазарджишката
търговско-промишлена палата и освобождаването
им от отговорност; 3. избор на нов управителен
съвет и нов контролен съвет на Пазарджишката
търговско-промишлена палата. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
се отлага с един час по-късно.
8534
55. – Адвокатският съвет на Плевенската
адвокатска колегия на основание чл. 81, ал. 2
от Закона за адвокатурата свиква редовно общо
събрание на колегията на 25.01.2014 г. в 9 ч. в хотел „Ростов“ в Плевен при следния дневен ред: 1.
отчет за дейността на адвокатския съвет за 2013 г.;
2. доклад на контролния съвет на адвокатската
колегия; 3. отчет за дейността на дисциплинарния съд; 4. обсъждане и приемане бюджета на
колегията за финансовата 2014 г. ; 5. избор на
делегати за общото събрание на адвокатите от
страната. Поканват се всички адвокати да вземат
участие в събранието. При липса на кворум на
основание чл. 81, ал. 4 ЗА събранието се отлага
за един час по-късно и се провежда независимо
от присъстващите членове.
8494
1. – Управителният съвет на ВК „Царево“,
гр. Царево, област Бургас, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на клуба на
18.01.2014 г. в 17 ч. в лекционната зала на читалище
„Г. Кондолов“ в гр. Церево при следния дневен
ред: 1. промени в състав на УС на ВК „Царево“,
гр. Царево; 2. приемане на нови членове на ВК
„Царево“, гр. Царево. При липса на кворум на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще
се проведе същия ден в 18,30 ч., на същото място
и при същия дневен ред независимо от броя на
присъстващите делегати.
8525
4. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Сдружение на дървопреработващите и дърводобиващите фирми в община
Гърмен – Балкан“, с. Гърмен, община Гърмен,
на основание чл. 26, ЗЮЛНЦ свиква извънредно общо събрание на 4.01.2014 г. в 10 ч. в хотел
„Делта“ – с. Огняново, при следния дневен ред: 1.
приемане на доклад за дейността на сдружението;
2. приемане на нови членове на сдружението; 3.
избиране на нов управителен съвет и председател
на УС; 4. вземане на решения за регистриране
на сдружението като сдружение с нестопанска
цел за осъществяване на дейност в обществена
полза; 5. вземане на решение за приемане на нов
устав на сдружението; 6. вземане на решение за
приемане на Правила за реда за осъществяване
на общественополезна дейност и за набиране и
разходване на имуществото на сдружението.
8491
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