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ЗАКОН

за ограничаване изменението на климата
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. Този закон урежда обществените
отношения, свързани със:
1. провеждането на държавната политика
по ограничаване изменението на климата;
2. прилагането на механизмите за изпълнение на задълженията на Република България
по Рамковата конвенция на Обединените нации
по изменение на климата (ратифицирана със
закон – ДВ, бр. 28 от 1995 г.) (ДВ, бр. 68 от
2005 г.) (РКОНИК) и Протокола от Киото към
Рамковата конвенция на Обединените нации
по изменение на климата (ратифицирана със
закон – ДВ, бр. 72 от 2002 г.) (ДВ, бр. 68 от
2005 г.) (Протокола от Киото);
3. функционирането на Националната схема
за зелени инвестиции (НСЗИ);
4. функционирането на Националната система за инвентаризации на емисии на вредни
вещества и парникови газове в атмосферата;
5. прилагането на Европейската схема за
търговия с емисии (ЕСТЕ);
6. админист рирането на Национа лни я
регистър за търговия с квоти за емисии на
парникови газове (НРТКЕПГ);
7. мерките за намаляване емисиите на
парниковите газове от използваните течни
горива и енергия за транспорта;
8. изпълнението на задълженията, произтичащи от Решение № 406/2009/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 април
2009 г. относно усилията на държавите членки
за намаляване на техните емисии на парникови газове, необходими за изпълнение на
ангажиментите на Общността за намаляване

на емисиите на парникови газове до 2020 г.
(ОВ, L 140/136 от 5 юни 2009 г.), наричано
по-нататък „Решение № 406/2009/ЕО“;
9. функционирането на Схемата за доброволно намаление на емисии (СДНЕ).
Чл. 2. Законът има за цел чрез предприемането на национални мерки и въвеждането
на европейски и международни механизми да
гарантира намаляване на емисиите на парникови газове като основен елемент в политиката
по ограничаване изменението на климата и да
осигури дългосрочното планиране на мерките
за адаптация към климатичните промени.
Г л а в а

в т о р а

ПОЛИТИК А ПО ОГРАНИЧАВАНЕ ИЗМЕНЕНИЕТО НА КЛИМАТА
Раздел I
Компетентни органи
Чл. 3. (1) Държавната политика по ограничаване изменението на климата се определя
от Народното събрание чрез този закон и се
осъществява от Министерския съвет чрез
подзаконовите нормативни актове по чл. 5 и
плановете и стратегиите по чл. 8 и 9.
(2) Министърът на околната среда и водите
е компетентният орган по цялостното провеждане на държавната политика по ограничаване
изменението на климата.
(3) Министърът на околната среда и водите
може да делегира със заповед правомощията
си по този закон на други длъжностни лица.
(4) За подпомагане на дейността по ал. 2
се създава Национален експертен съвет по
изменение на климата като консултативен
орган към министъра на околната среда и
водите, в който се включват представители на Министерството на околната среда и
водите, Министерството на земеделието и
храните, Министерството на икономиката и
енергетиката, Министерството на транспорта,
информационните технологии и съобщенията,
Министерството на финансите, Министерството на инвестиционното проектиране, Министерството на вътрешните работи, Министерството на външните работи, Министерството
на регионалното развитие, Министерството на
здравеопазването, Министерството на образованието и науката, Министерството на труда
и социалната политика, Държавна агенция
„Национална сигурност“, Изпълнителната
агенция по околна среда, Българската академия на науките, Националното сдружение на
общините и юридически лица с нестопанска
цел, чиято дейност има пряко отношение към
ограничаване изменението на климата.
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(5) Дейността на Националния експертен
съвет по изменение на климата се урежда с
правилник, утвърден със заповед на министъра
на околната среда и водите.
Чл. 4. (1) Държавната политика по ограничаване изменението на климата се интегрира
в съответните секторни и интегрирани политики в областта на транспорта, енергетиката,
строителството, селското и горското стопанство, туризма, промишлеността, регионалното
развитие, здравеопазването и опазването на
културното наследство, образование и наука,
финанси и управление на европейски средства,
труд и социална политика, отбрана, вътрешни и външни работи и се осъществява на
секторно ниво от министъра на икономиката
и енергетиката, министъра на инвестиционното проектиране, министъра на транспорта,
информационните технологии и съобщенията,
министъра на земеделието и храните, министъра на вътрешните работи, министъра на
финансите, министъра на външните работи,
министъра на здравеопазването и министъра
на културата в съответствие с правомощията
им, предоставени с този закон и със съответните специални закони.
(2) Министрите по ал. 1:
1. предоставят на министъра на околната
среда и водите необходимата информация
и оказват съдействие за осъществяване на
правомощията му по този закон;
2. определят и/или създават специални
звена в своите администрации, които ги подпомагат при упражняването на правомощията
им в областта на ограничаване изменението
на климата;
3. определят експерти, които да участват в
процеса по изготвяне и съгласуване на позиции и становища във връзка с дейността на
работните органи на Европейската комисия,
Съвета на Европейския съюз и РКОНИК по
въпроси от тяхната компетентност;
4. съгласуват разработваните секторни политики във връзка с изменение на климата с
министъра на околната среда и водите;
5. съгласувано с министъра на околната
среда и водите разработват мерки за адаптация на съответния сектор към измененията на
климата и упражняват контрол върху тяхното
изпълнение.
(3) Министрите по ал. 1 планират средства
за изпълнение на задълженията им по ал. 2 в
бюджетите на ведомствата, които ръководят.
Чл. 5. Министерският съвет по предложение на министъра на околната среда и водите
приема наредби за:
1. реда и начина за издаване и преразглеждане на разрешителни за емисии на парникови
газове от инсталации и за осъществяване на
мониторинг от операторите на инсталации и
авиационните оператори, участващи в ЕСТЕ;
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2. условията, реда и начина за изготвяне
на докладите и за верификация на докладите
на операторите на инсталации и авиационните оператори и за изготвяне и проверка на
заявления на нови участници;
3. реда и начина на администриране на
НРТКЕПГ;
4. реда и начина за организиране на националните инвентаризации на емисиите
на вредни вещества и парникови газове в
атмосферата;
5. условията, реда и начина за изготвяне на
докладите и за верификацията на докладите
на доставчиците на течни горива и енергия
за транспорта; тази наредба се приема след
приемане на методиката по чл. 64, ал. 3.
Чл. 6. Министърът на околната среда и
водите:
1. съвместно с министрите по чл. 4, ал. 1
изготвя Национален план за действие в областта на изменение на климата и го внася
за приемане от Министерския съвет;
2. подпомага министрите по чл. 4, ал. 1 при
изготвянето на основните мерки за адаптация
на съответния сектор към последиците от
изменението на климата и ги консултира с
Националния експертен съвет по изменение
на климата;
3. е компетентен орган по прилагане на ЕСТЕ;
4. изпълнява функциите на национален
тръжен продавач по смисъла на член 22 от
Регламент (ЕС) № 1031/2010 на Комисията от
12 ноември 2010 г. относно графика, управ
лението и други аспекти на търга на квоти
за емисии на парникови газове съгласно
Директива 2003/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за установяване на схема
за търговия с квоти за емисии на парникови
газове в рамките на Общността (ОВ, L 302/1
от 18 ноември 2010 г.), наричан по-нататък
„Регламент (ЕС) № 1031/2010“;
5. контролира докладването на националната инвентаризация на емисиите на парникови
газове по РКОНИК и Протокола от Киото;
6. контролира мониторинга и докладването
на други данни по Регламент (ЕС) № 525/2013
на Европейския парламент и на Съвета от
21 май 2013 г. относно механизъм за мониторинг и докладване на емисиите на парникови
газове и за докладване на друга информация,
свързана с изменението на климата, на национално равнище и на равнището на Съюза
и отмяна на Решение № 280/2004/ЕО (OB, L
165/13 от 18 юни 2013 г.), наричан по-нататък
„Регламент (ЕС) № 525/2013“;
7. проверява и съгласува заявления от
оператори на инсталации и авиационни оператори за безплатно разпределяне на квоти
за емисии на парникови газове;
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8. осъществява дейностите по проверка и
докладване на нивата на емисиите на парникови газове от категориите сектори по
Приложение І на Решение № 406/2009/ЕО;
9. ръководи изграждането, функционирането и поддържането на НРТКЕПГ;
10. упражнява други правомощия, възложени му с този закон.
Чл. 7. Изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС):
1. издава, преразглежда, актуализира и
отменя разрешителните за емисии на парникови газове;
2. одобрява, преразглежда и актуализира
плана за мониторинг на годишните емисии
и данните за тонкилометрите от авиационни
оператори;
3. извършва консервативна оценка на емисии по смисъла на Регламент (ЕС) № 601/2012
на Комисията от 21 юни 2012 г. относно мониторинга и докладването на емисиите на парникови газове съгласно Директива 2003/87/ЕО
на Европейския парламент и на Съвета(ОВ, L
181/30 от 12 юли 2012 г.), наричан по-нататък
„Регламент (ЕС) № 601/2012“;
4. извършва и док ладва национа лната
инвентаризация на емисиите на парникови
газове по РКОНИК и Протокола от Киото;
5. изпълнява функциите на национален
администратор, управляващ НРТКЕПГ;
6. упражнява други правомощия, възложени
му с този закон.
Раздел IІ
Стратегии и планове
Чл. 8. (1) Националният план за действие
в областта на изменение на климата е инструмент, чрез който се определя рамката на
държавната политика в областта на изменение на климата за всеки обособен период на
действие съгласно политиката на Европейския
съюз и международните договори в областта
на изменение на климата, по които Република
България е страна.
(2) В Националния план за действие в
областта на изменение на климата се предвиждат график за изпълнение и механизъм за
мониторинг на дейностите по изменение на
климата и постигнатите намаления на емисии
на парникови газове.
(3) Националният план за действие в областта на изменение на климата се изготвя
от министъра на околната среда и водите
съвместно с компетентните министри по чл. 4,
ал. 1 и след консултиране с Националния
експертен съвет по изменение на климата на
базата на съответните секторни стратегии и
планове се приема от Министерския съвет.
(4) Националният план за действие в областта на изменение на климата се приема
и актуализира в съответствие с промените
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в стратегиите и плановете по ал. 3 и ангажиментите на Република България, произтичащи от международното и европейското
законодателство.
Чл. 9. (1) Министърът на околната среда
и водите съвместно с компетентните минис
три по чл. 4, ал. 1 и след консултиране с
Националния експертен съвет по изменение
на климата изготвя проект на национална
стратегия за основните мерки за адаптация
към последиците от изменението на климата.
(2) Стратегията по ал. 1 се изготвя за период не по-малък от 20 години, с изключение
на първата стратегия, която се изготвя за
периода до 2030 г. включително.
(3) Стратегията по ал. 1 се приема от Министерския съвет.
Чл. 10. Министърът на икономиката и
енергетиката съгласувано с министъра на
околната среда и водите и министрите по
чл. 4, ал. 1 изготвя проект на Национален
план за инвестиции за периода 2013 – 2020 г.
по чл. 4, ал. 2, т. 18г от Закона за енергетиката
и го изпраща за одобрение на Европейската
комисия.
Г л а в а
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ИЗП Ъ Л Н ЕН И Е Н А ЗА Д Ъ Л Ж ЕН И Я ТА ,
ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ МЕЖДУНАРОДНИТЕ
ДОГОВОРИ
Раздел I
Национална инвентаризация на емисии на
парникови газове
Чл. 11. (1) Република България ежегодно
извършва и докладва пред Секретариата на
РКОНИК националната инвентаризация на
емисиите на парникови газове по РКОНИК
и Протокола от Киото.
(2) Условията, редът и начинът на организирането, включително извършването и докладването на националната инвентаризация
на емисии на парникови газове и изисквания
към данните, предоставяни от органите по
чл. 12, се определят с наредбата по чл. 5, т. 4.
Чл. 12. (1) Компетентни органи в процедурата по извършване на националната
инвентаризация по чл. 11 са:
1. министърът на околната среда и водите;
2. министърът на земеделието и храните;
3. министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията;
4. министърът на икономиката и енергетиката;
5. министърът на вътрешните работи;
6. изпълнителният директор на ИАОС;
7. председателят на Националния статистически институт (НСИ);
8. изпълнителният директор на Българската
агенция по безопасност на храните;
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9. изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по горите;
10. изпълнителният директор на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“;
11. изпълнителният директор на Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“;
12. изпълнителният директор на Изпълнителна агенция „Морска администрация“;
13. изпълнителният директор на Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане
на река Дунав“;
14. главният директор на Главна дирекция
„Гражданска въздухоплавателна администрация“.
(2) Органите по ал. 1:
1. съобразно своята компетентност участват в разработването и/или определянето на
националните емисионни фактори/коефициенти и/или други показатели, използвани за
определяне емисиите на парникови газове,
в рамките на националната инвентаризация
по чл. 11;
2. правят предложения за промени в процедурата по извършване на националната
инвентаризация по чл. 11;
3. осигуряват съответния експертен и технически капацитет във връзка с изпълнението
на ангажиментите им по т. 1 и 2.
(3) В извършването на националната инвентаризация по чл. 11 участват и браншови
организации, научни и образователни институции съгласно тяхната компетентност, като
предоставят информация и подпомагат дейността на органите по ал. 1 при изпълнение
на задълженията им по ал. 2.
Чл. 13. Министърът на околната среда и
водите изготвя проектите на стратегическите
документи и нормативната уредба в областта
на околната среда, които са свързани с извършване на националната инвентаризация
по чл. 11.
Чл. 14. Изпълнителният директор на ИАОС
организира цялостната дейност по извършване
на националната инвентаризация по чл. 11, като:
1. информира своевременно всички органи
по чл. 12, ал. 1 за:
а) съответните изменения в действащите
ръководства и/или методики за извършване и
докладване на националната инвентаризация
по чл. 11;
б) промени в съответните срокове и формат,
включително обхват и съдържание, в които
следва да бъдат представени наличните данни
за натуралните показатели и другите свързани
с тях показатели, необходими за извършване
на националната инвентаризация по чл. 11;
2. ежегодно изготвя предварителна и окончателна инвентаризация по чл. 11 по реда,
определен с наредбата по чл. 5, т. 4;
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3. представя пред министъра на околната
среда и водите за съгласуване окончателния
вариант на националната инвентаризация
по чл. 11 по реда, определен с наредбата по
чл. 5, т. 4;
4. докладва окончателната национална инвентаризация пред Секретариата на РКОНИК;
5. осигурява обучение на експертите от
органите по чл. 12, ал. 1 по отношение на
участието им в процедурата по извършване
на националната инвентаризация по чл. 11.
Чл. 15. (1) Органите по чл. 12, ал. 1, т. 2 – 5,
т. 7 – 9 или оправомощени от тях длъжностни
лица изпращат ежегодно на ИАОС данните
за предходната година, посочени в наредбата
по чл. 5, т. 4.
(2) Органите по чл. 12, ал. 1, т. 10 – 14 или
оправомощени от тях длъжностни лица изпращат ежегодно на министъра на транспорта,
информационните технологии и съобщенията
данните, посочени в наредбата по чл. 5, т. 4.
Министърът на транспорта, информационните
технологии и съобщенията или оправомощено
от него длъжностно лице обобщава данните по
предходното изречение и ги изпраща на ИАОС.
(3) Лицата по чл. 12, ал. 3 изпращат дан
ните, посочени в наредбата по чл. 5, т. 4, на
съответните органи по чл. 12, ал. 1, т. 3 – 9.
(4) Данните по ал. 1 и 2 се изпращат на
ИАОС в сроковете, посочени в наредбата по
чл. 5, т. 4.
Раздел IІ
Международна търговия с предписани емисионни единици и Национална схема за зелени
инвестиции
Чл. 16. (1) Този раздел урежда правилата
по продажбата и замяната на предписаните емисионни единици (ПЕЕ) от страна на
българската държава и финансирането на
Националната схема за зелени инвестиции
(НСЗИ) в Република България със средствата
от тази продажба.
(2) Предписаните емисионни единици са
частна държавна собственост, които представ
ляват особен вид права – обект на международна търговия, съгласно чл. 17 от Протокола
от Киото.
Чл. 17. (1) Чрез НСЗИ се подпомагат финансово и институционално инвестиционни
и други проекти, които водят до намаляване
емисиите на парникови газове на територията
на страната или водят до други положителни
екологични ефекти и влияние върху околната среда, включително чрез намаляване
факторите на антропогенната дейност, свързани с климатичните промени и глобалното
затопляне, в съответствие с изискванията на
европейското и националното законодателство
в областта на опазване на околната среда.
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(2) Националната схема за зелени инвестиции включва организация на дейностите по
набирането, оценката, валидацията и финансирането на проекти за зелени инвестиции чрез
Националния доверителен екофонд (НДЕФ),
мониторинга и контрола по изпълнението
на такива проекти и ако е приложимо, верификацията на изпълнението и постигнатите
резултати.
(3) Дейностите по ал. 2, съдържащи финансови мерки, се реализират след извършването
на оценка, потвърждаваща тяхното съответствие с режима на държавните помощи от
страна на НДЕФ.
Чл. 18. (1) Изискванията на страните – приобретатели на ПЕЕ, към целите и начините за
изразходване на средствата от продажбата на
ПЕЕ са неразделна част от договора за продажба на ПЕЕ, сключван от Република България,
и съответно от договорите за финансиране на
проекти за зелени инвестиции между НДЕФ
и инвеститорите, които поемат изпълнението
на проектите за зелени инвестиции.
(2) Правилното разходване на средствата
от продажбата на ПЕЕ се гарантира допълнително чрез:
1. участието на представители на страните – приобретатели на ПЕЕ, в състава и
дейността на Консултативния съвет на НДЕФ;
2. публичност на докладите по оценката и
изпълнението на проектите за зелени инвестиции, които ще се финансират чрез НСЗИ.
Чл. 19. (1) Участието на държавата в международната търговия с ПЕЕ се извършва чрез
процедурите за продажба и замяна на ПЕЕ
по реда на този закон.
(2) Продажбата и/или замяната по ал. 1
включват:
1. процедура на преговори със заинтересованите страни или с упълномощени техни
представители;
2. приемане на решение на Министерския
съвет за одобряване проект на договор с основните параметри на сделката;
3. сключване на договора за продажба и/
или замяна на ПЕЕ между българската държава и страната приобретател, и
4. отписване на продадените и/или заменените ПЕЕ от НРТКЕПГ и прехвърлянето им по
партида, посочена от страната приобретател.
(3) Процед у рата на прода жбата и/или
замяната на ПЕЕ се открива по искане на
заинтересованите страни – участници в международната търговия с ПЕЕ, което е основание
за началото на преговорите с потенциалните
приобретатели. Преговорите се провеждат
от министъра на финансите, министъра на
околната среда и водите и министъра на
икономиката и енергетиката и/или от оправомощени от тях длъжностни лица.
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(4) Министрите по ал. 3 внасят проекта на
договор за продажба и/или замяна на ПЕЕ с
основните параметри на сделката за одобряване от Министерския съвет.
(5) Договорът за продажба и/или замяна
се подписва от министъра на финансите,
министъра на околната среда и водите и
министъра на икономиката и енергетиката и
съответно от упълномощените представители на страната-приобретател. Договорите за
продажба на ПЕЕ се изменят и допълват по
реда на тяхното сключване.
(6) Министърът на околната среда и водите
писмено информира изпълнителния директор
на ИАОС, който отписва съответното количество продадени и/или заменени ПЕЕ от
НРТКЕПГ и ги прехвърля в партидите/националния регистър на страната-приобретател
съгласно условията на договора за продажба
и/или замя
Чл. 20. (1) Средствата от продажбата на
ПЕЕ постъпват по бюджета на Предприятието
за управление на дейностите по опазване на
околната среда (ПУДООС).
(2) Министерството на околната среда и
водите контролира изпълнението на договорите за продажба и/или замяна на ПЕЕ.
(3) Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда контролира разходването на средствата, отпускани
на НДЕФ, по договорите за финансиране на
проектите по НСЗИ, включително разходите
за административни нужди по прилагането
на НСЗИ.
Чл. 21. Министърът на околната среда
и водите и изпълнителни ят директор на
ИАОС гарантират спазването на условията
за допустимост на участието на държавата
в международната търговия с ПЕЕ съгласно Решение 11 на първата конференция на
страните, служеща като среща на страните
по Протокола от Киото чрез националната
система по чл. 1, т. 4 и НРТКЕПГ.
Чл. 22. (1) Средствата по договорите за
продажба на ПЕЕ са предназначени само за
финансиране на проекти по НСЗИ, включително за административни разходи за дейността,
с изключение на случаите по ал. 3.
(2) Средствата по чл. 20, ал. 1 се използват,
както следва:
1. до 5 на сто от средствата – за покриване
на административните разходи на НДЕФ и
ПУДООС по управлението и контрола на
НСЗИ; допустимият размер на административните разходи на НДЕФ се определя от
купувача на ПЕЕ и се вписва в договора за
продажба; ПУДООС превежда ежемесечно
необходимите суми за покриване на административните разходи на НДЕФ в съответствие
с одобрен от управителния съвет на НДЕФ
план/бюджет;
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2. за възмездно или безвъзмездно финансиране на съответния бенефициер след сключване на договора между НДЕФ и бенефициера за изпълнение на одобрените от НДЕФ
проекти за зелени инвестиции; средствата се
отпускат в съответствие с условията и сроковете, предвидени в договора между НДЕФ и
бенефициера и след постъпване в ПУДООС
на мотивирано искане от НДЕФ.
(3) В случай на липса на изрично изискване
от страна на приобретателя на ПЕЕ за използване на средствата от продажбата чрез НСЗИ
тези средства се разходват чрез бюджета на
ПУДООС за финансиране изпълнението на
проекти, свързани с опазването на околната
среда, и за покриване на част от разходите за
реализирани мощности за производството на
електроенергия от възобновяеми енергийни
източници.
(4) Проектите по ал. 3, които ще се финансират със средствата от продажбата чрез
НСЗИ, се определят с решение на Министерския съвет.
Чл. 23. (1) Изпълнението и прилагането на
НСЗИ, с изключение на проектите, които се
финансират със средствата по чл. 22, ал. 3,
се възлага на НДЕФ, който отговаря за набирането, одобряването и възлагането на изпълнението на проекти за зелени инвестиции,
които ще се финансират от постъпленията от
международната търговия с ПЕЕ съгласно
изискванията на този закон и условията по
договорите за продажба.
(2) Средствата от продажбата на ПЕЕ
се използват за финансиране на проекти в
областта на енергетиката, транспорта, селското и горското стопанство, управлението
на отпадъците и водите, опазване чистотата
на атмосферния въздух, индустрията и други
сектори на националната икономика, които:
1. водят до намаляване емисиите на парникови газове или поглъщането им посредством
изпълнение на следните примерни мерки:
а) повишаване на енергийната ефективност;
б) у вел и ча ва не дела на енерг и я та о т
възобновяеми източници за собствени нужди,
както и за покриване на обществени разходи
за вече съществуващи проекти за производство
на електроенергия от възобновяеми енергийни
източници;
в) улавяне и оползотворяване на метан;
г) за леся ва не, повт орно за леся ва не и
промени в земеползването; залесяването и
повторното залесяване може да бъдат осъществявани само с местни видове, обитавали
или обитаващи съответния регион или географски пояс, а използваните методи трябва
да бъдат природосъобразни и да отчитат научните достижения в тази област и опита с
адаптацията към климатичните промени на
страните, подписали РКОНИК;

ВЕСТНИК

С Т Р. 7

д) разработване и внедряване на екологични
технологии, които стимулират повишаването
на енергийната ефективност и/или използването на енергия от възобновяеми източници;
е) разработване и въвеждане на политика
за ограничаване изменението на климата с
цел изпълнение на задълженията по Протокола от Киото;
ж) образователни мерки, научни изследвания и мерки за подобряване на административния капацитет и управлението на
дейностите по политиката по ограничаване
изменението на климата;
з) повишаване информираността на широката общественост по въпроси, свързани с
изменението на климата;
и) разработване и въвеждане на мерки за
адаптация към изменението на климата;
2. значително подобряват качеството на
околната среда, включително намаляват замърсяването на въздуха, водата и почвата.
Чл. 24. (1) Националната схема за зелени
инвестиции се управлява съгласно принципите на добрите международни практики,
включително:
1. прозрачност;
2. екологична ефикасност, икономическа
ефективност и социална приемливост;
3. надеждност;
4. проследимост;
5. отчетност.
(2) Изпълнението и прилагането на НСЗИ
се гарантира чрез публичност на критериите
и решенията за одобряването на проектите,
условията на договорите по тяхното изпълнение, системите за контрол и мониторинг по
изпълнението на договорите и системите за
верификация на резултатите от изпълнението
на проектите.
Чл. 25. Националният доверителен екофонд сключва договорите за финансиране на
одобрените проекти за прилагане на НСЗИ
по чл. 23, ал. 1 със съответните бенефициери.
Чл. 26. (1) Контролът и мониторингът по
изпълнението на договорите и проектите за
прилагане на НСЗИ по чл. 23, ал. 1 се осъществява от НДЕФ.
(2) В съответствие с чл. 18, ал. 2 страните – приобретатели на ПЕЕ, имат право да
посочат свои представители в консултативния
съвет на НДЕФ. Всяка страна-приобретател
може да посочи само един представител в
консултативния съвет независимо от броя на
лицата, които придобиват ПЕЕ като нейни
представители.
Чл. 27. (1) Валидацията на проектната документация и верификацията на редуцираните
емисии на парникови газове по проекти на
НСЗИ, когато това се изисква от съответния
приобретател на ПЕЕ, се извършва от верификатори съгласно изискванията на Регламент
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(ЕС) № 600/2012 на Комисията от 21 юни
2012 г. относно проверката на докладите за
емисии на парникови газове и на докладите
за тонкилометри и относно акредитацията
на проверяващи органи съгласно Директива
2003/87/ЕО на Европейския парламент и на
Съвета (ОВ, L 181/1 от 12 юли 2012 г.), наричан
по-нататък „Регламент (ЕС) № 600/2012“, или
верификатори, правоспособни да верифицират
проекти по механизмите за съвместно изпълнение и чисто развитие.
(2) Бенефициери на проекти по НСЗИ и
органите на НДЕФ не могат да отказват достъп
и предоставяне на данни на акредитираните
организации, които са им необходими за
оценката и верификацията на изпълнението
на проектите и договорите.
Раздел IІI
Механизми за съвместно изпълнение и чисто
развитие по Протокола от Киото
Чл. 28. (1) Министърът на околната среда
и водите одобрява дейности по проекти, генериращи единици редуцирани емисии (ЕРЕ) и
сертифицирани единици редуцирани емисии
(СЕРЕ) по Протокола от Киото.
(2) Министърът на околната среда и водите одобрява само дейности по проекти, при
които централното управление на всички
участници е установено в държава – страна
по Протокола от Киото, или в държава, или
федерална, или регионална единица, свързани
с ЕСТЕ по силата на международен договор.
(3) Не се издават ЕРЕ с цел намаляване
или ограничаване на емисии на парникови
газове от дейности, които се включват в
обхвата на този закон и на Регламент (ЕС)
№ 550/2011 на Комисията от 7 юни 2011 г. за
определяне съгласно Директива 2003/87/ЕО на
Европейския парламент и на Съвета на някои
ограничения, приложими за използването на
международни кредити за намалени емисии
от проекти, отнасящи се за технологични
газове (ОВ, L 149/1 от 8 юни 2011 г.), наричан
по-нататък „Регламент (ЕС) № 550/2011“.
(4) Министърът на околната среда и водите
издава заповед за отчитане на генерираните
от одобрени дейности по проекти ЕРЕ на
парникови газове и прехвърляне по посочена
партида от вносителя на проекта в НРТКЕПГ.
Чл. 29. Министърът на околната среда и
водите издава инструкция за одобряване на
проекти, генериращи ЕРЕ, в съответствие със:
1. решенията, приети по РКОНИК и Протокола от Киото;
2. европейското законодателство в областта
на изменението на климата;
3. международни критерии и инструкции за
производство на енергия от водноелектрически
централи с мощност над 20 MW, в частност
съдържащите се в доклада на Световната
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комисия по язовирите „Язовири и развитие – нова рамка за вземането на решения“
от ноември 2000 г.;
4. недопускането на неблагоприятно екологично и социално въздействие в случаите
на дейности по проекти за производство на
енергия от водноелектрически централи с
мощност над 500 MW.
Г л а в а

ч е т в ъ р т а

ЕВРОПЕЙСК А СХЕМА ЗА ТЪРГОВИЯ
С ЕМИСИИ
Раздел I
Общи разпоредби
Чл. 30. (1) Република България е участник
в ЕСТЕ.
(2) Европейската схема за т ъргови я с
емисии е открита за участие на физически и
юридически лица от държавите – членки на
Европейския съюз, както и на физически лица
и юридически лица от трети страни, с които
Европейският съюз е сключил споразумения
за взаимно признаване на квоти между ЕСТЕ
и други схеми за търговия с емисии на парникови газове.
(3) Европейската схема за търговия с емисии
обхваща инсталациите, извършващи дейности
по приложение № 1, и авиационните дейности
по приложение № 2.
(4) Разпоредбите на тази глава се прилагат за периода 2013 – 2020 г. и ако не бъде
предвидено друго в правото на Европейския
съюз, за всеки следващ период на действие
на ЕСТЕ.
Раздел ІІ
Разрешителни за емисии на парникови газове
Чл. 31. Експлоатацията на нови и действащи инсталации за категориите промишлени
дейности по приложение № 1 се разрешава
след издаването на разрешително за емисии
на парникови газове по реда на наредбата по
чл. 5, т. 1.
Чл. 32. (1) За издаване на разрешително
за емисии на парникови газове операторът на
инсталацията подава заявление до изпълнителния директор на ИАОС.
(2) Заявлението по ал. 1 включва описание на:
1. инсталацията и различните режими на
нейната експлоатация, включително използваната технология;
2. суровините и спомагателните материали,
чието използване може да доведе до емисии
на парникови газове;
3. източниците на емисии на парникови
газове от инсталацията;
4. планираните мерки за мониторинг и
докладване в съответствие с изискванията
на наредбата по чл. 5, т. 1.
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(3) Заявлението по ал. 1 включва и нетехническо резюме на описанието по ал. 2.
(4) Операторите на нови инсталации подават
заявлението по ал. 1 не по-късно от:
1. три месеца след получаване на разрешението за строеж;
2. шест месеца преди промяна на характеристиката или функционирането на действаща
инсталация или увеличаване на нейния капацитет, когато тази промяна води до включване
на инсталацията в обхвата на приложение
№ 1, ако преди промяната инсталацията не
попада в обхвата на това приложение.
(5) Със заявлението по ал. 1 операторът
представя доказателства за изпълнението на
изискванията на глава шеста, раздел III и
глава седма, раздел II от Закона за опазване
на околната среда и посочва техните идентификационни данни.
(6) При промяна на оператора на инсталации новият оператор поема правата и задълженията съгласно разрешителното и е длъжен
в 7-дневен срок от настъпване на промяната
да информира изпълнителния директор на
ИАОС, който актуализира разрешителното.
Чл. 33. (1) Разрешителното за емисии на
парникови газове съдържа:
1. име и адрес на оператора – физическо
лице, съответно наименование, ЕИК/Булстат
номер, седалище и адрес на управление на
оператора – юридическо лице, както и други
данни, посочени в наредбата по чл. 5, т. 1;
2. описание на инсталацията, нейните основни параметри и на емисиите на парникови
газове, които се отделят от нея;
3. план за мониторинг, изготвен в съответствие с наредбата по чл. 5, т. 1;
4. изискванията за докладване в съответствие с наредбата по чл. 5, т. 2;
5. задължение за предаване на квоти, равни
на общото количество емисии от инсталацията
за всяка календарна година, верифицирано
в съответствие с наредбата по чл. 5, т. 2, в
рамките на 4 месеца след приключване на
съответната календарна година.
(2) Изпълнителният директор на ИАОС
издава разрешителното по ал. 1 в тримесечен
срок от датата на получаване на заявлението
на оператора по чл. 32, ал. 1.
(3) Компетентният орган отказва да издаде
разрешителното по ал. 1, когато:
1. операторът на инсталацията е подал непълно заявление по чл. 32, ал. 1 и в 14-дневен
срок не го допълни съгласно указанията на
компетентния орган;
2. според съдържанието на подаденото
заявление операторът не може да осигури
необходимия мониторинг и докладване;
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3. операторът не разполага с документи,
доказващи изпълнението на изискванията на
глава шеста, раздел III и глава седма, раздел II
от Закона за опазване на околната среда.
Чл. 34. (1) Изпълнителният директор на
ИАОС преразглежда разрешителното за емисии на парникови газове по реда на наредбата
по чл. 5, т. 1 при настъпване на всяка промяна
по ал. 2, както и при настъпили промени в
нормативната уредба по ограничаване изменението на климата.
(2) Оператор на инсталация, притежаващ
разрешително за емисии на парникови газове,
е длъжен да уведоми компетентния орган по
ал. 1 при всеки случай на:
1. планирана или реално настъпила промяна в работата на инсталацията, включително:
а) характеристиката и/или функционирането на инсталацията;
б) капацитета на инсталацията;
2. промяна в самоличността на оператора
на инсталацията;
3. прекратяване дейността на инсталацията.
(3) След преразглеждането на разрешителното изпълнителният директор на ИАОС
актуализира, издава ново или отменя разрешителното.
(4) Изпълнителният директор на ИАОС
отменя разрешителното за емисии на парникови газове в случай на прекратяване дейността на инсталацията, както и в случаите
на констатирано неизпълнение на условията
на разрешителното за емисии на парникови
газове.
(5) Прекратяване дейността на инсталацията е налице, когато:
1. инсталацията не работи и подновяването
на експлоатацията є е технически невъзможно;
2. инсталацията не работи и операторът не
може да докаже, че нейната експлоатация ще
бъде подновена в рамките на 6 месеца; периодът по предходното изречение е 18 месеца,
ако операторът докаже, че инсталацията не
може да поднови дейността си в рамките на 6
месеца поради действие на непреодолима сила.
(6) Дейността на инсталацията не е прекратена в случая по ал. 5, т. 2 по отношение на
инсталации, които се държат в резерв или в
режим на готовност, и на инсталации, които
се експлоатират по сезонен график, ако са
изпълнени едновременно следните условия:
1. операторът има разрешително за емисии
на парникови газове, както и всички други
разрешителни, издадени по реда на друг закон;
2. технически е възможно да се започне
експлоатация, без да се правят физически
промени в инсталацията;
3. в инсталацията се провеждат редовно
ремонти.
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(7) Регионалните инспекции по околната среда и водите осъществяват контрол за
спазването на условията на разрешителното
за емисии на парникови газове и уведомяват
незабавно изпълнителния директор на ИАОС
за настъпване на обстоятелствата по ал. 4.
Раздел ІІІ
Мониторинг, докладване и верификация
Чл. 35. (1) Всеки оператор на инсталация
по чл. 31 и всеки авиационен оператор, за
който Република България е администрираща
държава членка, осъществява мониторинг по
реда на наредбата по чл. 5, т. 1 и Регламент
(ЕС) № 601/2012.
(2) Авиационните оператори подават в
ИАОС за одобряване план за мониторинг на
емисиите и данните за тонкилометрите, изготвен в съответствие с наредбата по чл. 5, т. 1.
(3) Изпълнителният директор на ИАОС
одобрява плановете по ал. 2 в срок два месеца
от датата на подаването им.
(4) Изпълнителният директор на ИАОС
отказва да одобри плана за мониторинг и
данните за тонкилометрите, когато:
1. авиационният оператор е представил
план за мониторинг на емисиите и данните
за тонкилометрите, които не са изготвени в
съответствие с наредбата по чл. 5, т. 1, и в
14-дневен срок не го е поправил и/или допълнил съгласно указанията на компетентния
орган;
2. авиационният оператор не притежава
ва ли ден операт ивен лиценз за въ зд у шен
превоз, издаден от държава – членка на Европейския съюз.
Чл. 36. (1) Операторите на инсталации по
чл. 31, които притежават разрешително за
емисии на парникови газове, са длъжни да
изготвят годишен доклад, съдържащ данните
от мониторинга за емисиите на парникови
газове, отделени от инсталацията през пред
ходната година.
(2) Авиационните оператори са длъжни да
изготвят годишен доклад на емисиите и годишен доклад на данните за тонкилометрите въз
основа на одобрените планове за мониторинг
за емисиите на парникови газове.
(3) Докладите по ал. 1 и 2 се изготвят и
верифицират съгласно наредбата по чл. 5, т. 2
и Регламент (ЕС) № 600/2012 и се представят на изпълнителния директор на ИАОС за
проверка и публикуване.
(4) Оператор на инсталации или авиационен
оператор, чийто доклад не бъде верифициран
до 31 март за емисиите през предходната
календарна година, не може да извършва
прехвърляния на квоти до верифициране
на доклада му. При неспазване на срока за
верифициране сметките на операторите на
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инста лации и авиационните оператори в
партидите им в НРТКЕПГ се блокират до
отстраняване на нарушението.
(5) Изпълнителният директор на ИАОС
извършва консервативна оценка на емисиите
на дадена инсталация или на авиационен оператор по реда на Регламент (ЕС) № 601/2012,
когато:
1. не е бил подаден верифициран годишен
доклад за емисиите от съответния оператор на
инсталация или авиационен оператор в срок
до 31 март на съответната година съгласно
чл. 67, параграф 1, ал. 1 от Регламент (ЕС)
№ 601/2012;
2. верифицираният годишен док лад за
емисиите не е изготвен в съответствие с
изискванията на Регламент (ЕС) № 601/2012;
3. докладът за емисиите на оператор на
инсталация или авиационен оператор не е
бил верифициран съгласно Регламент (ЕС)
№ 600/2012.
(6) Операторите на инсталации са длъжни
за целите на чл. 47, ал. 2 и независимо от
уведомлението по чл. 34, ал. 2 да представят
ежегодно в Министерството на околната
среда и водите информация за всяка планирана или настъпила промяна в капацитета,
равнището на активност и експлоатацията на
инсталацията по реда и в срока, определени
с наредбата по чл. 5, т. 1.
Раздел IV
Квоти за емисии от авиационни дейности
Чл. 37. (1) За периода от 1 януари 2013 г.
до 31 декември 2020 г. и за всеки следващ
период на ЕСТЕ от авиационни дейности
количеството квоти, които се разпределят
на авиационните оператори, е равно на 95
на сто от историческите авиационни емисии,
умножени по броя на годините, включени в
съответния период.
(2) Петнадесет на сто от квотите по ал. 1
се разпределят чрез търг по реда на чл. 52.
(3) Броят на квоти за авиационни дейности, който се определя за продажба чрез
търг за всеки период за Република България,
е пропорционален на дела є от общия брой
установени авиационни емисии за всички
държави – членки на Европейския съюз, за
съответната референтна година за този период,
докладвани и верифицирани съгласно чл. 36.
(4) За референтна година по ал. 3 се смята
годината, завършваща 24 месеца преди началото на периода, за който се отнася търгът.
Чл. 38. (1) Авиационните оператори, за
които Република България е администрираща
държава членка, може да подадат заявление
до министъра на околната среда и водите за
безплатно разпределение на квоти най-късно
21 месеца преди началото на периода, за който
се отнася заявлението.

БРОЙ 22

ДЪРЖАВЕН

(2) Заявлението по ал. 1 включва верифицирани данни за тонкилометри от авиационните
дейности по приложение № 2, изпълнени от
авиационния оператор за годината на мониторинг по ал. 3.
(3) Годината на мониторинг е календарната година, приключваща 24 месеца преди
началото на периода, за който се отнася заявлението по ал. 1.
(4) Министърът на околната среда и водите
изпраща на Европейската комисия получените заявления най-малко 18 месеца преди
началото на периода, за който те се отнасят.
Чл. 39. (1) Министърът на околната среда
и водите изчислява и публикува на интернет
страницата на Министерството на околната
среда и водите:
1. квотите, разпределени за периода на
всеки авиационен оператор, изчислени, като
се умножат тонкилометрите, включени в заявлението, по параметъра по ал. 2, т. 5;
2. квотите, разпределени за всяка година
от периода на всеки авиационен оператор,
изчислени, като се раздели количеството
квоти по т. 1 на броя на годините в периода,
за който този авиационен оператор извършва
авиационна дейност, включена в списъка по
приложение № 2.
(2) Изчисляването и публикуването на дан
ните по ал. 1 се извършва в срок три месеца
след вземането на решение от Европейската
комисия за:
1. общото количество квоти, които да бъдат
разпределени за периода;
2. броя на квотите, които да бъдат разпределени чрез търг за съответния период;
3. броя на квотите от специалния резерв
за авиационни оператори за периода;
4. броя на квотите, които ще бъдат разпределени безплатно и които се определят чрез
изваждане броя на квотите, посочени в т. 2
и 3, от общото количество квоти, за които е
взето решение съгласно т. 1;
5. параметъра, който ще се използва при
безплатното разпределяне на квоти на авиационните оператори.
(3) Параметърът, посочен в ал. 2, т. 5,
изразен в брой квоти за тонкилометър, се
изчислява, като се раздели броят на квотите,
посочени в ал. 2, т. 4, на сбора от тонкилометрите, включени в заявленията по чл. 38,
ал. 1, изпратени на Европейската комисия.
(4) В срок до 28 февруари на всяка година
изпълнителният директор на ИАОС издава на
всеки авиационен оператор броя квоти, които
са му разпределени за тази година съгласно
ал. 1, т. 2, по реда на наредбата по чл. 5, т. 3.
Чл. 40. (1) Квоти в размер три на сто от
общото количество квоти, които ще се разпределят за периодите по чл. 37, ал. 1, се заделят
в специален резерв за авиационни оператори:
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1. които започват да извършват авиационна дейност, попадаща в приложение № 2,
след годината на мониторинг съгласно чл. 38,
ал. 3, по отношение на съответния период по
чл. 37, ал. 1, и чиято дейност не представлява
изцяло или отчасти продължение на авиационна дейност, извършвана преди това от друг
авиационен оператор, или
2. чиито тонкилометри се увеличават средно
с повече от 18 на сто годишно във времето
между годината на мониторинг съгласно чл. 38,
ал. 3, по отношение на периода по чл. 37, ал. 1,
и втората календарна година на този период,
и чиито допълнителни дейности не представляват изцяло или отчасти продължение на
авиационна дейност, извършвана преди това
от друг авиационен оператор.
(2) Всички неразпределени квоти от специалния резерв по ал. 1 се продават на търг
по реда на раздел VІІ.
Чл. 41. (1) Авиационен оператор, който
отговаря на условията по чл. 40, ал. 1, може
да кандидатства за безплатно разпределение
на квоти от специалния резерв, като подаде
заявление до министъра на околната среда
и водите.
(2) Заявлението по ал. 1 се подава до 30
юни на третата година от посочения в чл. 37,
ал. 1 период, за който се отнася.
(3) Разпределението на квоти за авиационен
оператор съгласно чл. 40, ал. 1, т. 2 не може
да надвишава 1 000 000 квоти.
(4) Заявлението по ал. 1 съдържа:
1. верифицирани данни за тонкилометрите,
изготвени в съответствие с наредбите по чл. 5,
т. 1 и 2, за авиационните дейности, изброени
в приложение № 2, извършвани през втората
календарна година на периода, за който се
отнася заявлението;
2. доказателства за изпълнението на критериите за допустимост, посочени в чл. 40, ал. 1.
(5) Авиационните оператори по чл. 40,
ал. 1, т. 2 освен данните по ал. 4 в заявлението
включват и декларация относно:
1. процентното увеличение в тонкилометри на дейността на авиационния оператор
в периода между годината, за която е осъществен мониторинг и за която са подадени
данните за тонкилометрите съгласно чл. 38,
ал. 2 – по отношение на съответния период
по чл. 37, ал. 1, и втората календарна година
на този период;
2. абсолютното увеличение в тонкилометри на дейността на авиационния оператор
за периода между годината, за която е осъществен мониторинг и за която са подадени
данните за тонкилометрите съгласно чл. 38,
ал. 2 – по отношение на съответния период
по чл. 37, ал. 1, и втората календарна година
на този период, и
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3. абсолютното увеличение в тонкилометри на дейността на авиационния оператор
за периода между годината, за която е осъществен мониторинг и за която са подадени
данните за тонкилометрите съгласно чл. 38,
ал. 2 – по отношение на съответния период
по чл. 37, ал. 1, и втората календарна година
на този период, което надвишава определения
в чл. 40, ал. 1, т. 2 процент.
(6) Не по-късно от 6 месеца след изтичане
на крайния срок за подаване на заявлението
по ал. 2 министърът на околната среда и
водите изпраща на Европейската комисия
заявленията по ал. 1.
(7) Параметърът, който ще се използва
за безплатното разпределяне на квоти на
авиационните оператори, които са изпратили
заявления по ал. 1, се определя от Европейската комисия.
(8) В срок три месеца от датата на приемане на решението на Европейската комисия,
с което се определя параметърът по ал. 7,
министърът на околната среда и водите изчислява и публикува на интернет страницата на
Министерството на околната среда и водите:
1. количеството квоти от специалния резерв,
разпределено на всеки авиационен оператор,
който отговаря на критериите по чл. 40, ал. 1
и е подал заявление в срока по ал. 2;
2. количеството квоти, разпределено на
всеки авиационен оператор за всяка година,
което се определя, като се раздели количеството квоти по т. 1 на броя пълни календарни
години, оставащи за съответния период по
чл. 37, ал. 1.
(9) Квотите по ал. 8, т. 1 се изчисляват,
като параметърът по ал. 7 се умножи по:
1. тонкилометрите, включени в заявлението – за авиационните оператори, за които се
прилага чл. 40, ал. 1, т. 1;
2. абсолютното увеличение в тонкилометри,
надвишаващи определения в чл. 40, ал. 1, т. 2
процент, включени в заявлението по ал. 1 – за
авиационните оператори, за които се прилага
чл. 40, ал. 1, т. 2.
Раздел V
Квоти за емисии на парникови газове
от инсталации
Чл. 42. (1) Общото количество на квотите
за емисии от всички инсталации, издавано
ежегодно за целия Европейски съюз, считано
от 2013 г., намалява с линеен коефициент
1,74 на сто в сравнение със средното общо
годишно количество квоти, издадени от държавите членки в съответствие с решенията
на Европейската комисия относно техните
национални разпределителни планове за периода 2008 – 2012 г.
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(2) Количеството на квотите, издадено за
целия Европейски съюз за 2013 г., е определено в Решение 2010/634/ЕС на Европейската
комисия за уточняване на количеството квоти
в Европейския съюз, които следва да бъдат
издадени за 2013 г. по ЕСТЕ, както и за отмяна на Решение 2010/384/ЕС (ОВ, L 279/34
от 23 октомври 2010 г.).
(3) Всички квоти за емисии от инсталации считано от 2013 г. се продават на търг
по реда на чл. 52, с изключение на случаите
по чл. 43 – 46.
Чл. 43. (1) За периода 2013 – 2020 г. и за
всеки следващ период на ЕСТЕ безплатни
квоти се разпределят на инсталации, които:
1. са включени в одобрения от Европейската
комисия списък с инсталации по ал. 4, или
2. отговарят на определението за нов участник, подали са заявление по реда на чл. 44 и
заявлението не е отхвърлено от Европейската
комисия.
(2) С изключение на случаите по чл. 45
и 46 не се разпределят безплатни квоти на
следните инсталации:
1. генератори на електрическа енергия;
2. инсталациите за улавяне на въглероден
диоксид;
3. тръбопроводите за пренос на въглероден
диоксид;
4. местата за съхранение на въглероден
диоксид.
(3) Не се разпределят безплатно квоти на
инсталации, които са прекратили дейността
си по смисъла на чл. 34, ал. 4.
(4) Инсталациите на територията на Репуб
лика България, които извършват дейности по
приложение № 1, както и количеството квоти,
разпределени безплатно на всяка инсталация
в съответствие с ал. 6, се определят в списък,
изготвен от министъра на околната среда и
водите и одобрен от Европейската комисия.
(5) Списъкът по ал. 4 включва и инсталациите на територията на Република България в
отрасли и подотрасли, изложени на съществен
риск от изтичане на въглерод.
(6) Разпределението на безплатни квоти за
емисии на парникови газове от инсталации
се осъществява в съответствие с Решение
2011/278/ЕС на Комисията от 27 април 2011 г.
за определяне на валидни за целия Европейски
съюз преходни правила за хармонизираното
безплатно разпределяне на квоти за емисии
съгласно член 10а от Директива 2003/87/ЕО
на Европейския парламент и на Съвета (ОВ, L
130/1 от 17 май 2011 г.), наричано по-нататък
„Решение 2011/278/ЕС“.
Чл. 44. (1) Пет процента от количеството
квоти за Европейския съюз, определено в
съответствие с чл. 42, ал. 1, е запазено като
резерв за нови участници.
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(2) Не се допуска безплатно разпределение
на квоти за произведена от нови участници
електрическа енергия.
(3) Безплатното разпределение на квоти се
осъществява след проверяване и одобряване
от министъра на околната среда и водите на
подаденото до него заявление от заинтересования нов участник.
(4) Заявлението по ал. 3 се изготвя на
български език по електронен образец, предоставен от Европейската комисия, и се подава в срок до една година след началото на
нормалната експлоатация на инсталацията.
(5) Министърът на околната среда и водите
приема само заявления, данните в които са
верифицирани като задоволителни от верификатор по реда на наредбата по чл. 5, т. 2 и
които са подадени в срока по ал. 4.
(6) Квотите в резерва, които не са разпределени на нови участници през периода
2013 – 2020 г. и които впоследствие са предоставени за разпределение на Република България от Европейската комисия, се разпределят
чрез търг по реда на чл. 52.
Чл. 45. (1) Безплатни квоти за периода
2013 – 2020 г. при условията на чл. 43 се
разпределят и в полза на топлопреносните
мреж и, както и на топлоелек т рическ ите
централи с високоефективно комбинирано
производство на електрическа и топлинна
енергия съгласно Закона за енергетиката за
икономически оправдано търсене по отношение на производството на топлоенергия или
енергия за охлаждане.
(2) Всяка година след 2013 г. общото количество, разпределено на подобни инсталации
по отношение на производството на такава
топлинна енергия, се коригира с линейния
коефициент по чл. 42, ал. 1.
Чл. 46. (1) Безплатни квоти за периода
2013 – 2019 г. се разпределят и на инсталации
за производство на електрическа енергия, започнали работа до 31 декември 2008 г., или на
инсталации за производство на електрическа
енергия, процесът на инвестиране в които е
започнал физически към същата дата.
(2) Разпределените безплатно квоти се
приспадат от количеството квоти, които ще
се търгуват съгласно чл. 42, ал. 3.
(3) През 2013 г. общият размер на разпределените безплатно квоти по ал. 1 е не
повече от 70 на сто от средните годишни
верифицирани емисии за 2007 г. от такива
генератори на електрическа енергия по ал. 1
за количеството, съответстващо на брутното
крайно национално потребление, като постепенно намалява с линейния коефициент по
чл. 42, ал. 1. През 2020 г. не се разпределят
безплатно квоти на инсталациите по ал. 1.
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(4) Безплатното разпределение на квоти на
оператори се основава на разпределението на
верифицираните емисии през 2007 г.
(5) Безплатното разпределение на квоти се
извършва след одобрението от Европейската
комисия на Национален план за инвестиции
за периода 2013 – 2020 г. по чл. 4, ал. 2, т. 18г
от Закона за енергетиката.
Чл. 47. (1) Въз основа на решение на
Европейската комисия за разпределение на
квотите министърът на околната среда и
водите определя ежегодно считано от 2013 г.
квотите, които да бъдат разпределени за
съответната година в съответствие с чл. 43,
ал. 4 и 6, и уведомява за това разпределение
изпълнителния директор на ИАОС.
(2) В случай че има промяна в капацитета,
равнището на активност или експлоатацията
на дадена инсталация, които имат значение
за разпределението на квоти за инсталацията, министърът на околната среда и водите
предоставя за одобрение на Европейската
ком иси я, използва й к и п редос та вен и я о т
Европейската комисия електронен образец,
цялата необходима информация, включително
преразгледаното предварително общо годишно
количество на безплатните квоти за емисии
от съответната инсталация, определено в съответствие с този раздел, преди да определи
окончателното общо годишно количество на
безплатните квоти за емисии по ал. 1.
(3) В срок до 28 февруари на всяка година
считано от 2013 г. въз основа на решението на
министъра на околната среда и водите по ал. 1
изпълнителният директор на ИАОС издава на
всеки оператор на инсталации, притежаващ
разрешително за емисии на парникови газове,
количеството квоти, които са му разпределени
за тази година съгласно ал. 1 и 2, по реда на
наредбата по чл. 5, т. 3.
(4) Квоти за нов участник в ЕСТЕ от
инсталации се отпускат по реда на Решение
2011/278/ЕС и наредбата по чл. 5, т. 2.
Раздел VІ
Предаване, замяна и отмяна на квоти за
емисии на парникови газове. Валидност на
квотите, СЕРЕ и ЕРЕ
Чл. 48. (1) Операторите на инсталации,
притежаващи разрешително за емисии на
парникови газове, и авиационните оператори са длъжни до 30 април всяка година да
предадат определен брой квоти, равняващи
се на общото количество емисии, отделени
от инсталацията или в резултат на авиационните дейности през предходната година,
верифицирани в съответствие с наредбата
по чл. 5, т. 2 или определени в резултат на
консервативна оценка на емисии съгласно
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чл. 70 от Регламент (ЕС) № 601/2012. Квоти,
които вече са били предадени, не могат да
бъдат предавани отново.
(2) Квоти за емисии от авиационни дейности
може да бъдат предавани само от авиационни
оператори.
(3) Операторът изпълнява задължението си
по ал. 1 само с квоти, издадени от компетентен
орган на държава – членка на Европейския
съюз, или с квоти, издадени от други държави,
посочени в анекс Б към Протокола от Киото,
които са ратифицирали протокола и с които
Европейският съюз е сключил споразумение
за взаимното признаване на квоти между
ЕСТЕ и другите схеми за търговия с емисии
на парникови газове. Операторът не може да
изпълни задължението си по ал. 1 с квоти по
чл. 46, ал. 1.
(4) Задължението по ал. 1 не възниква по
отношение на емисии, за които съответните
оператори удостоверят пред изпълнителния
директор на ИАОС, че са улавяни и прехвърляни за постоянно съхранение в обект, за
който има издадено разрешение за съхранение
съгласно Закона за съхранение на въглероден
диоксид в земните недра.
(5) Оператор на инсталация или авиационен оператор, неизпълнил задължението си
за предаване на квоти по ал. 1, е длъжен да
предаде недостигащото количество квоти през
следващата година независимо от санкцията
по чл. 76.
Чл. 49. (1) Операторите на инсталации и
авиационните оператори могат да използват
кредити в рамките на ЕСТЕ при условията
и в размерите, определени в Регламент (ЕС)
№ 1123/2013 на Комиси ята от 8 ноември
2013 г. за определяне на права за международни кредити съгласно Директива 2003/87/
ЕО на Европейския парламент и на Съвета
(OB, L 299/32 от 9 ноември 2013 г.), наричан
по-нататък „Регламент (ЕС) № 1123/2013“.
(2) Максималният размер на кредитите,
които операторите на инсталации може да
използват в рамките на ЕСТЕ за периода
2008 – 2020 г., е в размер до 12,507 на сто
о т разп ределени т е и м к во т и за периода
2008 – 2012 г. плюс процент, определен в
Регламент (ЕС) № 1123/2013.
(3) Министърът на околната среда и водите
изчислява и публикува размера на кредитите,
които всеки оператор на инсталация може да
използва в рамките на ЕСТЕ в съответствие
с ал. 1, и уведомява Европейската комисия
в съответствие с член 59 от Регламент (ЕС)
№ 389/2013 на Комисията от 2 май 2013 г. за
създаване на Регистър на ЕС съгласно Директива 2003/87/ЕО на Европейския парламент
и на Съвета и решения № 280/2004/ЕО и
№ 406/2009/ЕО на Европейския парламент
и на Съвета и за отмяна на регламенти (ЕС)
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№ 920/2010 и (ЕС) № 1193/2011 на Комисията
(OB, L 122/1 от 3 май 2013 г.), наричан понататък „Регламент (ЕС) № 389/2013“.
(4) Министърът на околната среда и водите
актуализира ежегодно и размера на кредитите, които всеки оператор на инсталация и
авиооператор може да използва в рамките на
ЕСТЕ. Всяка промяна в допустимия размер
на кредити по проекти се докладва на Европейската комисия.
(5) Лицата по ал. 1 нямат право да използват кредити в рамките на ЕСТЕ, получени в
резултат на намаления на емисии на парникови газове от:
1. проекти за функциониране на ядрени
съоръжения;
2. проекти за дейности по земеползване,
промяна в земеползването и горското стопанство;
3. проекти, предвидени в Регламент (ЕС)
№ 550/2011.
(6) Сертифицирани единици редуцирани
емисии и ЕРЕ не може да бъдат предавани за
изпълнение на задължението по чл. 48, ал. 1.
(7) Лицата по ал. 1 имат право да поискат
замяна на СЕРЕ и ЕРЕ с квоти от инсталации
по реда на чл. 60 от Регламент (ЕС) № 389/2013.
Чл. 50. (1) Квотите, предадени в съответствие с чл. 48, се анулират до 30 юни всяка
година.
(2) Доброволно анулиране на квоти по искане на титуляри на партиди се извършва по
реда на чл. 68 от Регламент (ЕС) № 389/2013.
(3) Анулираните по реда на ал. 2 квоти не
подлежат на възстановяване освен в случаите,
предвидени в Регламент (ЕС) № 389/2013.
(4) Анулирани квоти не може да бъдат
вписвани като предадени за отчитане на как
вито и да е емисии.
Чл. 51. (1) Изпълнителният директор на
ИАОС разпределя безплатните количества
квоти на инсталации на годишна база, определени по реда на чл. 47, ал. 1 и 3.
(2) Квотите за емисии на парникови газове, издадени от 1 януари 2013 г. нататък, са
валидни за емисии за 8-годишни периоди с
начало 1 януари 2013 г.
(3) В срок 4 месеца след началото на всеки
период по ал. 2 изпълнителният директор
на ИАОС отменя квотите, които вече не са
валидни и не са върнати и анулирани, в съответствие с чл. 48 и 50.
(4) Изпълнителният директор на ИАОС, в
замяна на отменените квоти по ал. 3, издава
квоти за текущия период на лицата, чиито
квоти са отменени.

БРОЙ 22

ДЪРЖАВЕН

Раздел VII
Търгове с квоти за емисии от парникови газове
Чл. 52. (1) Всички търгове на квоти за
емисии на парникови газове по този закон се
провеждат в съответствие с Регламент (ЕС)
№ 1031/2010.
(2) Търговете по ал. 1 се организират и
осъществяват на обща тръжна платформа,
определена в съответствие с Регламент (ЕС)
№ 1031/2010.
Чл. 53. (1) Лица, които може да кандидатстват за допускане до пряко офериране в
търговете, са:
1. операторите на инсталации и авиационните оператори по чл. 18, параграф 1, буква „а“
от Регламент (ЕС) № 1031/2010;
2. инвестиционните посредници, лицензирани на основание чл. 13, ал. 1 и 4 от Закона
за пазарите на финансови инструменти;
3. банките, лицензирани на основание чл. 2,
ал. 2, т. 9 от Закона за кредитните институции,
когато оферират тръжни продукти;
4. сдруженията на оператори по т. 1, които
оферират за собствена сметка и изпълняват
ролята на агент от името на своите членове;
5. т ърг овск и т е д ру жес т ва с д ържа вно
участие и административни органи, които
осъществяват контрол върху операторите по
т. 1 по смисъла на чл. 3, т. 15 на Регламент
(ЕС) № 1031/2010.
(2) Лицата по ал. 1, т. 2 и 3 може да оферират
за тръжни продукти, които не са финансови
инструменти, ако са надлежно лицензирани
за това от компетентните надзорни органи
при изпълнение на условията на чл. 59 от
Регламент (ЕС) № 1031/2010.
Чл. 54. (1) Министърът на околната среда
и водите е тръжен продавач на Република
България по смисъла на чл. 22 от Регламент
(ЕС) № 1031/2010.
(2) Тръжният продавач по ал. 1:
1. изпълнява функциите, предвидени в
чл. 23 от Регламент (ЕС) № 1031/2010;
2. сключва договори с тръжната платформа,
включително с всяка свързана с нея система
за клиринг и система за сетълмент;
3. изготвя, редовно актуализира и предоставя на тръжната платформа списък с длъжностни лица, подпомагащи дейността му на
тръжен продавач и имащи достъп до вътрешна
информация за провеждането на търговете;
4. организира дейността си в съответствие
с тръжния календар по глава ІІІ от Регламент
(ЕС) № 1031/2010;
5. дава като обезпечение квоти за доверително съхранение до тяхната доставка в действащата като попечител система за клиринг
или система за сетълмент съгласно чл. 50 от
Регламент (ЕС) № 1031/2010;
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6. предоставя информация от проведените
търгове на тръжния инспектор съгласно чл. 53
от Регламент (ЕС) № 1031/2010;
7. изпълнява и други функции, свързани с
функцията на тръжен продавач.
(3) Министърът на околната среда и водите
може да възложи със заповед изпълнението
на част от функциите си по ал. 2 на изпълнителния директор на ИАОС в съответствие с
функциите му по чл. 7, ал. 1, т. 5. Министърът на околната среда и водите определя със
заповед и други длъжностни лица, които да
го подпомагат при изпълнение на функциите
по ал. 2.
(4) Длъжностните лица по ал. 3 незабавно уведомяват органа по ал. 1, когато при
изпълнение на дейността им възникне пряк
или косвен интерес, пораждащ основателни
съмнения в тяхната безпристрастност, и това би
довело до конфликт с надлежното изпълнение
на функциите им или упражняване на правомощията им. Органът по ал. 1 разпорежда
писмено тяхното отстраняване и заместване
с друго длъжностно лице.
(5) Органът по ал. 1 и длъжностните лица
по ал. 3 подават декларация по чл. 12, т. 2 и
4 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и декларация
за неразкриване на информация, станала им
известна по повод на изпълнение на дейности
те на тръжен продавач.
Раздел VІІІ
Приходи от търгове с квоти за емисии на
парникови газове
Чл. 55. (1) Тръжният продавач по чл. 54
превеж да всички приходи от средства от
тръжни продажби на квоти по раздел VІІ по
бюджета на ПУДООС.
(2) Административните разходи на тръжния продавач по чл. 54 се възстановяват от
ПУДООС.
(3) Ежегодно в срок до 31 януари тръжният
продавач публикува на своята интернет страница обобщена информация за осъществените
продажби и получените средства от тях през
предходната календарна година.
Чл. 56. (1) Приходите от продажбата на
квотите за авиационни дейности чрез търг
се използват за финансиране на дейностите
по ограничаване изменението на климата,
включително за:
1. намаляване емисиите на парникови
газове;
2. адаптиране към въздействието от изменението на климата в Република България и
в трети държави, по-специално в развиващите
се държави;
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3. финансиране на научни изследвания и
разработване на начини за ограничаване на
вредните последици и за адаптиране, включително в секторите на въздухоплаването и
въздушния транспорт;
4. намаляване на емисиите чрез транспорт
с ниски емисии;
5. заплащане дейността на тръжния инспектор по чл. 52 от Регламент (ЕС) № 1031/2010 и
на задълженията, произтичащи от сключените
договори между тръжния продавач и тръжната
платформа за предлагане на търг на квоти за
емисии на парникови газове съгласно чл. 52
от Регламент (ЕС) № 1031/2010;
6. други дейности, водещи до намаляване
на емисиите на парникови газове и справяне
с изменението на климата, включително за
мерки за предотвратяване на обезлесяването
и за образователни и информационни кампании, насочени към различни целеви групи,
свързани с изменението на климата.
(2) Приходите от продажбата на квоти за
емисии от авиационни дейности постъпват по
бюджета на ПУДООС и може да се разходват
чрез НДЕФ по ред, определен с наредба на
министъра на околната среда и водите. В този
случай се прилага съответно чл. 22, ал. 2.
(3) Министърът на околната среда и водите
информира Европейската комисия за извършените дейности по ал. 1.
Чл. 57. (1) Седемдесет и едно на сто от
приходите от продажба чрез търг на всички
разпределени на Република България квоти
за инсталации, с изключение на случаите по
чл. 43 – 46, включващи 50 на сто от приходите
от продажбата чрез търг на разпределените на
Република България в зависимост от дела на
емисиите на държавата през 2007 г. квоти за
емисии на парникови газове от инсталации и
всички приходи от продажбата чрез търг на
допълнително разпределени квоти, които имат
за цел гарантиране на солидарност и растеж
в Европейския съюз или се предоставят на
страната, когато емисиите на парникови газове
през 2005 г. са най-малко 20 на сто под нивата
на емисии за 1988 г. като базова година за
Република България съгласно Протокола от
Киото, се използват за финансиране на една
или повече от следните дейности:
1. намаляване емисиите на парникови
газове чрез:
а) участие във Фонда за глобална енергийна
ефективност и възобновяеми енергийни източници и във Фонда за адаптация, създаден
с Решение № 10 на седмата конференция на
страните по РКОНИК;
б) адаптиране към въздействието от изменението на климата;
в) финансиране на научноизследователска
и развойна дейност;
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г) финансиране на демонстрационни проекти за намаляване на емисиите и съответно
адаптиране;
д) участие в инициативи в рамките на Европейския стратегически план за енергийните
технологии и Европейските технологични
платформи;
2. мерки за предотвратяване на обезлесяването и увеличаване на залесяването и повторното залесяване в развиващи се държави,
ратифицирали международното споразумение
по изменение на климата, за трансфер на технологии и улесняване на адаптирането към
неблагоприятните въздействия от изменението
на климата в тези държави;
3. улавяне на емисии чрез използване на
гори, включително разположени на територията на други държави – членки на Европейския съюз;
4. безопасно за околната среда улавяне и
съхранение на CO 2 в геоложки формации и
по-специално от електроцентрали, работещи
с твърди изкопаеми горива, и от промишлени
отрасли и подотрасли, включително в трети
държави;
5. насърчаване на преход към видове транспорт с ниски емисии и обществен транспорт;
6. научноизследователска и развойна дейност, свързана с енергийната ефективност и
чистите технологии в отраслите, попадащи в
обхвата на закона;
7. мерки, насочени към подобряване на
енергийната ефективност и изолацията на
жилищата или към предоставяне на финансова помощ за преодоляване на социалните
последици от увеличаване цената на електроенергията за домакинства с ниски и средни
доходи, както и мерки за насърчаване използването на енергия от възобновяеми енергийни
източници от домакинствата за покриване на
лични нужди;
8. развитие на възобновяемите енергийни
източници с оглед спазване на ангажимента
на Европейския съюз за 20-процентно използване на енергия от възобновяеми енергийни
източници до 2020 г., както и за развитие на
други технологии, допринасящи за прехода
към безопасна и устойчива икономика с
ниск и емисии на въглерод, и за подпомагане
спазването на ангажимента за увеличаване
на енергийната ефективност с 20 на сто до
2020 г.;
9. заплащане на дейността и задълженията
по чл. 56, ал. 1, т. 5.
(2) Министърът на околната среда и водите
докладва на Европейската комисия за извършените дейности по ал. 1 по начин и форма,
определени с акт на Европейската комисия.
Чл. 58. (1) Приходите от продажбата на
квотите за емисии на парникови газове от
инсталации чрез търг, с изключение на при-
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ходите по чл. 57, ал. 1, в размер 29 на сто от
приходите от продажба чрез търг на всички
разпределени на Република България квоти
за инсталации, се разходват за:
1. плащане на вноските на Република България в Зеления фонд за климата, създаден
в съответствие с чл. 11 от РКОНИК, или в
други международни екологични фондове;
2. екологични проекти в съответствие с
националните стратегии и планове;
3. трансфер по бюджета на Министерството
на околната среда и водите.
(2) Редът и начинът за разходване на приходите по ал. 1 и по чл. 57 се определят с
постановление на Министерския съвет.
Раздел ІХ
Администриране на националния регистър
за търговия с квоти за емисии на парникови
газове
Чл. 59. (1) Изпълнителният директор на
ИАОС изпълнява функциите на национален
администратор на НРТКЕПГ.
(2) Редът и начинът на администриране
на НРТКЕПГ се определят с наредбата по
чл. 5, т. 3.
(3) Н а ц ион а л н и я т а д м и н ис т рат о р н а
НРТКЕПГ проверява дали информацията и
документите по член 22, параграф 1, член 24,
параграф 4 и член 25, параграф 4 от Регламент
(ЕС) № 389/2013 са пълни, актуални, точни
и достоверни.
(4) Н а ц ион а л н и я т а д м и н ис т рат о р н а
НРТКЕПГ се подпомага от Министерството
на вътрешните работи, Министерството на
правосъдието, Министерството на инвестиционното проектиране и от Изпълнителна
агенция „Българска служба за акредитация“.
Чл. 60. Решенията на изпълнителния директор на ИАОС в качеството му на национален администратор съгласно Регламент (ЕС)
№ 389/2013 са индивидуални административни
актове и се обжалват по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
Чл. 61. Титулярите на партиди, админис
т рирани от национа лни я админист ратор,
заплащат такса за вписването им в регистъра
на Европейския съюз и годишен абонамент
за обслужване съгласно тарифата по чл. 72 от
Закона за опазване на околната среда.
Раздел Х
Достъп до информация
Чл. 62. Министърът на околната среда и
водите предоставя на обществеността пълна
информация относно решенията, свързани
с разпределянето на квоти, информация за
дейности по проекти, в които участва Република България или за участие в които е
упълномощила други лица, и докладите за
емисиите, които се изискват във връзка с раз-
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решителните за емисии на парникови газове
по реда на Закона за достъп до обществена
информация или глава втора от Закона за
опазване на околната среда в зависимост от
характера на исканата информация.
Чл. 63. (1) Изпълнителният директор на
ИАОС публикува ежегодно на интернет страницата на ИАОС:
1. национални доклади по инвентаризация
на емисии на парникови газове за Република
България;
2. годишни верифицирани док лади на
оператори на инсталации и на авиационни
оператори;
3. имената на операторите на инсталации и
на авиационните оператори, които нарушават
изискванията за връщане на достатъчно квоти,
съответстващи на верифицираните им емисии.
(2) Министърът на околната среда и водите
публикува ежегодно на интернет страницата
на Министерството на околната среда и водите годишните верифицирани доклади по
чл. 66, ал. 1.
(3) Факти и обстоятелства, с изключение
на информацията по ал. 1 и по чл. 64, станали
известни на компетентните органи във връзка
с дейността им по тази глава, представляват
служебна тайна и подлежат на разкриване на
други физически и юридически лица и/или
административни органи само по силата на
нормативен акт.
Г л а в а

п е т а

ДРУГИ МЕРКИ ЗА НАМАЛЯВАНЕ ЕМИСИИТЕ НА ПАРНИКОВИ ГАЗОВЕ
Раздел I
Намаляване на емисиите от течни горива и
енергия за транспорта
Чл. 64. (1) Доставчиците на течни горива
и енергия за транспорта намаляват плавно
емисиите на парникови газове на единица
енергия от целия жизнен цикъл на доставяните течни горива и енергия спрямо основните стандарти за горивата през 2010 г., за да
достигнат най-малко 6 на сто крайно общо
намаление до 31 декември 2020 г.
(2) Лицата по ал. 1 постигат намалението
на емисиите на парникови газове на единица
енергия от целия жизнен цикъл на доставяните течни горива и енергия за транспорта
чрез комплексни мерки, като:
1. използването на биогорива, които отговарят на критериите за устойчивост съг
ласно Закона за енергията от възобновяеми
източници;
2. използването на алтернативни горива;
3. използването на изкопаеми горива с нис
ко ниво на емисии на парникови газове при
добива на суров петрол и преработката му.
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(3) Изчислението на емисиите на парникови газове от целия жизнен цикъл на течните
горива, различни от биогоривата, и определянето на основните стандарти на горивата
по ал. 1 се осъществява съгласно методика,
приета от Европейската комисия.
(4) Изчислението на емисиите на парникови
газове от целия жизнен цикъл на биогоривата
се осъществява съгласно методиката по чл. 44,
ал. 3 от Закона за енергията от възобновяеми
източници.
(5) Доставчиците на електрическа енергия
за употреба в пътните превозни средства се
смятат за изпълнили задължението за намаляване емисиите на парникови газове по
ал. 1 в случаите, когато водят дневници и
може да представят писмени доказателства за
извършените измервания и за наблюдението
на доставената за употреба в тези превозни
средства електрическа енергия.
Чл. 65. (1) Лицата по чл. 66, ал. 1 може
да се обединят за съвместно изпълнение на
посочените в чл. 66, ал. 1 задължения, като в
този случай те се смятат за един доставчик.
(2) Разпоредбата на ал. 1 се прилага съгласно реда и условията, определени с наредбата
по чл. 44, ал. 1 от Закона за енергията от
възобновяеми източници.
Чл. 66. (1) Всеки доставчик на течни горива и енергия за транспорта ежегодно до
31 март представя на министъра на околната
среда и водите верифициран доклад относно
интензитета на парниковите газове на дос
тавените от него през предходната година
на територията на страната течни горива за
нуждите на транспорта.
(2) Докладът по ал. 1 съдържа най-малко:
1. общия обем на всички доставени течни
горива или енергия с обозначение за мястото
на закупуване и произхода, и
2. емисиите на парникови газове за целия
жизнен цикъл на течните горива, изчислени
съгласно методиките по чл. 64, ал. 3 и 4.
(3) Условията, редът, форматът и начинът
за изготвяне на докладите по ал. 1 и тяхната
верификация се определят с наредбата по
чл. 5, т. 5.
Раздел IІ
Изпълнение на задълженията
по Решение № 406/2009/ЕО
Чл. 67. (1) Министърът на околната среда и
водите извършва ежегодна проверка за съответствие на емисиите на парникови газове на
Република България от категориите дейности
по приложение № I във връзка с чл. 2, т. 1 от
Решение № 406/2009/ЕО с нивата, определени
в чл. 3 от същото решение, и изготвя доклад,
който представя на Европейската комисия.

ВЕСТНИК

БРОЙ 22

(2) Докладът по ал. 1 съдържа информацията по чл. 6 от Решение № 406/2009/ЕО и
включва:
1. данни от националната инвентаризация
по чл. 11, ал. 1;
2. допълнителни данни за националните
политики;
3. мерки за намаляване емисиите на парникови газове от източниците или повишаване на
поглъщането от поглътители за всеки отделен
газ и за всеки отделен сектор;
4. национални прогнози за емисии на парникови газове по източници и поглъщането от
поглътители за всеки отделен газ и за всеки
отделен сектор.
(3) Допълнителните данни по ал. 2 се пре
доставят на министъра на околната среда и
водите от органите по чл. 4, ал. 1 по реда на
чл. 11, ал. 2.
(4) В случаите, когато с доклада по ал. 1
бъде констатирано надвишаване на установените нива на емисиите, определени в чл. 3
от Решение № 406/2009/ЕО, Министерският съвет по предложение на министъра на
околната среда и водите приема решение за
разработване на допълнителни секторни политики и въвеждане на допълнителни мерки
по изпълнението на задълженията на Репуб
лика България, произтичащи от Решение
№ 406/2009/ЕО.
(5) Годишните разпределени количества
емисии по чл. 3, параграф 2 от Решение
№ 406/2009/ЕО, разпределени на Република
България, може да се прехвърлят на други
държави – членки на Европейския съюз, по
реда на Решение № 406/2009/ЕО и при условията на чл. 19.
(6) Приходите по ал. 5 постъпват по бюджета на ПУДООС и се разходват чрез НДЕФ
при условията на чл. 22.
Раздел IІІ
Схема за доброволно намаление на емисии
Чл. 68. (1) Схемата за доброволно намаление на емисии (СДНЕ) обхваща дейности,
инсталации и лица, за които не съществуват
международни задължения за намаляване на
емисиите от парникови газове.
(2) Проектите по СДНЕ се осъществяват
при съблюдаването на следните принципи:
1. допълнителност;
2. избягване двойното отчитане на постигнатото намаление на емисии;
3. принципите по чл. 24, ал. 1.
(3) Проектите по СДНЕ не получават публично финансиране.
Чл. 69. Министърът на околната среда и водите отменя количеството ПЕЕ от НРТКЕПГ,
което е равно на обема на намалените емисии,
постигнати в резултат на успешно реализиран
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проект по СДНЕ, ако това се изисква от приложимите правила за отчитане намаляването
на емисии чрез СДНЕ.
Чл. 70. Министърът на околната среда и
водите:
1. определя с инструкция обхвата на СДНЕ
и процедурите за одобрение и изпълнение
на проекти по СДНЕ след съгласуване с
Националния експертен съвет по изменение
на климата;
2. издава писмо за предварително одобрение
за реализиране на проект по СДНЕ;
3. удостоверява резултатите от проект по
СДНЕ след окончателното му приключване.
Г л а в а

ш е с т а

ПРИНУДИТЕЛНИ АДМИНИСТРАТИВНИ
МЕРКИ И АДМИНИСТРАТИВНОНАК АЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ
Раздел I
Принудителни административни мерки
Чл. 71. (1) Министърът на околната среда и
водите или оправомощени от него длъжностни
лица съобразно компетентността им прилагат
принудителни административни мерки при:
1. нарушаване разпоредбите на този закон,
на подзаконовите актове по прилагането му и
на актове на министъра на околната среда и
водите или на оправомощени от него длъжностни лица съобразно тяхната компетентност;
2. възпрепятстване упражняването на контролната им дейност.
(2) В случаите по ал. 1 с цел предотвратяване
или преустановяване на нарушенията, както
и за отстраняване на вредните последици от
тях министърът на околната среда и водите
и изпълнителният директор на ИАОС или
оправомощените от тях длъжностни лица съобразно своята компетентност прилагат следните принудителни административни мерки:
1. издават задължителни писмени указания
за преустановяване извършването на определени действия или за задължително предприемане на такива действия в определен срок;
2. разпореждат извършване на експертизи, проверки, изпитвания на инсталации и
съоръжения, на техни части, системи или
компоненти;
3. временно спират или ограничават дейността на операторите на инсталации или на
авиационните оператори;
4. спират достъпа на операторите на инсталации и на авиационните оператори до
партидите им в НРТКЕПГ по смисъла на
чл. 34, параграф 3, буква „б“ от Регламент
(ЕС) № 389/2013 в случаите на нарушаване
на задълженията за точно докладване на
емисиите по чл. 36, aл. 1 и 2 до отстраняване
на нарушението.
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(3) Прилагането на принудителната административна мярка се извършва с мотивирана
заповед на органа по ал. 1, в която се определя
видът на принудителната административна
мярка, начинът на прилагането є и подходящ
срок за изпълнението є.
(4) Принудителната административна мярка се прилага до отстраняване на причините,
довели до налагането є.
(5) Заповедта по ал. 3 се връчва на заинтересованото лице по реда на Гражданския
процесуален кодекс.
(6) Заповедта по ал. 3 може да се обжалва
от заинтересованите лица по реда на Админис
тративнопроцесуалния кодекс. Обжалването
не спира изпълнението на заповедта.
Раздел IІ
Административнонаказателни разпоредби
Чл. 72. (1) На оператор на инсталация,
който осъществява дейност без изискуемо
разрешение по чл. 31, се налага глоба от
5000 до 10 000 лв. – за физическите лица,
съответно имуществена санкция от 10 000
до 50 000 лв. – за едноличните търговци или
юридическите лица.
(2) При повторно нарушение по ал. 1 се
налага глоба от 10 000 до 20 000 лв. – за физическите лица, съответно имуществена санкция от 20 000 до 100 000 лв. – за едноличните
търговци и юридическите лица.
Чл. 73. На оператор на инсталация, който
не изпълни задълженията си по чл. 34, ал. 2
в сроковете, предвидени в наредбата по чл. 5,
т. 1, се налага глоба – за физическите лица,
съответно имуществена санкция – за едноличните търговци или юридическите лица,
от 1000 до 10 000 лв.
Чл. 74. (1) На оператор на инсталация
или авиационен оператор, който не е спазил
изискванията за мониторинг и докладване
по чл. 35, се налага глоба – за физическите
лица, съответно имуществена санкция – за
едноличните търговци или юридическите
лица, от 1000 до 10 000 лв.
(2) В случаите по чл. 36, ал. 5, т. 3 на верификаторите се налага имуществена санкция
от 2000 до 20 000 лв.
(3) За повторно нарушение се налага глоба,
съответно имуществена санкция, както следва:
1. по ал. 1 – от 2000 до 20 000 лв.;
2. по ал. 2 – от 4000 до 40 000 лв.
(4) При системни нарушения по чл. 36,
ал. 5, т. 3 се отменя акредитацията на верификаторите по реда на Закона за националната акредитация на органи за оценяване на
съответствието.
Чл. 75. (1) На физическо лице, което наруши
изискванията за съхраняване на информация
по изискванията на чл. 66, параграф 1, ал. 1
от Регламент (ЕС) № 601/2012, се налага глоба
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от 1000 до 5000 лв., а на юридическо лице и
едноличен търговец се налага имуществена
санкция от 10 000 до 25 000 лв.
(2) При повторно нарушение по ал. 1 се
налага глоба от 2000 до 10 000 лв. – за физическите лица, съответно имуществена санкция от 20 000 до 50 000 лв. – за едноличните
търговци и юридическите лица.
Чл. 76. (1) За неизпълнение на изискванията
на чл. 48, ал. 1 на оператора на инсталацията
или на авиационния оператор – юридическо
лице или едноличен т ърговец, се на лага
имуществена санкция 200 лв. за всеки тон
еквивалент въглероден диоксид, за който
операторът не е предал квоти.
(2) Заплащането на имуществената санкция
по ал. 1 не освобождава оператора от задължението да предаде недостигащото количество
квоти през следващата календарна година.
Чл. 77. (1) В случай че авиационен оператор не изпълни изискванията на чл. 35, ал. 1,
чл. 48, ал. 1 и 5 и спазването им не може да
бъде осигурено чрез други действия, министърът на околната среда и водите може да поиска
от Европейската комисия да вземе решение
за налагане на забрана за експлоатация на
съответния авиационен оператор.
(2) Искането по ал. 1 включва:
1. данни за предприетите от компетентния
орган действия по осигуряване на прилагането;
2. обосновка за налагането на забрана за
експлоатация на територията на Европейския
съюз;
3. препоръка за обхвата на забраната за
експлоатация на територията на Европейския
съюз, както и други условия, които следва да
бъдат приложени.
(3) Към искането по ал. 1 се прилагат доказателства, че авиационният оператор не е
изпълнил задълженията си по ал. 1.
(4) В случай че Европейската комисия вземе
решение относно искането по ал. 2, компетентните органи предприемат необходимите
действия за изпълнението му.
(5) Компетентните органи изпращат информация до Европейската комисия за действията,
предприети по ал. 4.
Чл. 78. (1) На заявител по смисъла на
чл. 20 от Регламент (ЕС) № 1031/2010, който
предоставя невярна или заблуждаваща информация на която и да е тръжна платформа,
провеждаща търгове за двудневен спот или
5-дневни фючърси, се налага глоба от 1000
до 10 000 лв. – за физическите лица, и имуществена санкция от 10 000 до 20 000 лв. – за
юридическите лица.
(2) На заявител по ал. 1, който не уведоми
незабавно тръжната платформа по ал. 1 за
всякакви промени в свързаните с него обстоятелства, които биха могли да имат значение
във връзка със заявката му за допускане до
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офериране в търговете, провеждани от тази
тръжна платформа, или във връзка с вече
предоставено му допускане до офериране,
се налага глоба от 1000 до 10 000 лв. – за
физическите лица, съответно имуществена
санкция от 10 000 до 20 000 лв. – за юридическите лица.
(3) За повторно нарушение по ал. 1 и 2 се
налага глоба, съответно имуществена санкция
от 2000 до 20 000 лв. – за физическите лица,
съответно имуществена санкция от 20 000 до
40 000 лв. – за юридическите лица.
Чл. 79. Който извърши непозволено разкриване на вътрешна информация по смисъла
на чл. 3, т. 29 и чл. 37, буква „а“ от Регламент (ЕС) № 1031/2010 на което и да е лице,
работещо за тръжен продавач, се наказва с
глоба от 10 000 до 100 000 лв., а при повторно
нарушение – с глоба от 20 000 до 200 000 лв.
Чл. 80. Лице, което наруши или не изпълни
задълженията си по чл. 59, ал. 3, се наказва
с глоба от 100 до 600 лв., а при повторно
нарушение – от 200 до 1200 лв.
Чл. 81. (1) На доставчик на течни горива
и енергия за транспорта, който не изпълни
задължението си по чл. 64, ал. 1, се налага
глоба от 1000 до 10 000 лв. – за физическите
лица, съответно имуществена санкция от 2000
до 20 000 лв. – за юридическите лица.
(2) На доставчик на течни горива и енергия за транспорта, който не изпълни задължението си по чл. 66, ал. 1, се налага глоба
от 1000 до 10 000 лв. – за физическите лица,
съответно имуществена санкция от 2000 до
20 000 лв. – за юридическите лица.
Чл. 82. (1) За други нарушения на този
закон и на подзаконовите актове по прилагането му, които не съставляват престъпление,
на нарушителя се налага глоба от 100 до
6000 лв. – за физическите лица, съответно
имуществена санкция от 1000 до 20 000 лв. – за
юридическите лица.
(2) При повторно нарушение по ал. 1 се
налага глоба от 200 до 12 000 лв. – за физичес
ките лица, съответно имуществена санкция
от 2000 до 40 000 лв. – за юридическите лица.
Чл. 83. (1) Актовете за установяване на
административните нарушения се съставят от
длъжностни лица, оправомощени от министъра на околната среда и водите съобразно
тяхната компетентност.
(2) Наказателните постановления по ал. 1
се издават от министъра на околната среда
и водите или оправомощени от него длъжностни лица.
(3) Установяването на нарушенията, съставянето на актовете, издаването и обжалването
на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните
нарушения и наказания.
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ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. По смисъла на този закон:
1. „Авиационен оператор“ е лице, което
експлоатира въздухоплавателно средство в
момента, в който то извършва авиационна
дейност, включена в списъка по приложение
№ 2, или ако това лице не е известно или не
е посочено от собственика на въздухоплавателното средство – лицето, което е собственик
на въздухоплавателното средство.
2. „Администрираща държава членка“ е:
а) държавата – членка на Европейския
съюз, която е издала оперативния лиценз на
съответния авиационен оператор – в случай
на авиационен оператор с валиден оперативен
лиценз, издаден му от държава – членка на
Европейския съюз, в съответствие с разпоредбите на Регламент (ЕО) № 1008/2008 г.
на Европейския парламент и на Съвета от
24 септември 2008 г. относно общите правила
за извършване на въздухоплавателни услуги
в Общността (ОВ, L 293/3 от 31 октомври
2008 г.);
б) държавата – членка на Европейския
съюз, с най-голям брой предвидени установени авиационни емисии от полети, извършени
от този авиационен оператор през базовата
година – в случаите извън този по буква „а“;
в) държавата – членка на Европейския
съюз с най-голям брой предвидени установени
авиационни емисии от полети, извършени от
авиационен оператор по време на първите
две години от предходния период – в случай
че авиационният оператор няма установени
авиационни емисии от полети през първите
две години от периода по чл. 37, ал. 1 в държавата по буква „б“.
3. „Алтернативни горива“ са горива, които
заместват изкопаемите нефтени източници
при снабдяването с енергия на транспорта
и имат потенциал да допринесат за неговата
нисковъглеродност, включващи електроенергия, водород, биогорива, синтетични горива,
природен газ, включително биометан, в газообразна форма (компресиран природен газ)
и втечнена форма (втечнен природен газ и
втечнен нефтен газ).
4. „Анулиране“ e понятие по смисъла на
чл. 3, т. 17 от Регламент (ЕС) № 389/2013.
5. „Базова година“ за целите на т. 2 е
първата календарна година на дейност та
на авиационен оператор, който е започнал
да извършва дейност в Европейския съюз
след 1 януари 2006 г., а във всички останали
случаи – календарната година, започваща на
1 януари 2006 г.
6. „Бенефициер“ е лице, което реализира
одобрен от НДЕФ проект по НСЗИ.
7. „Биогорива“ е понятие по смисъла на § 1,
т. 1 от допълнителните разпоредби на Закона
за енергията от възобновяеми източници.
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8. „Валидация“ е процес на независима
проверка и потвърждение на надеждността,
достоверността и точността на проектната
документация.
9. „Верификатор“ е юридическо лице – проверяващ орган по смисъла на чл. 3, т. 3 от
Регламент (ЕС) № 600/2012.
10. „Верификация“ е процес на независима
проверка и потвърждение на надеждността,
достоверността и точността на системата за
мониторинг и на докладваните данни и информация, свързани с емисии на парникови
газове.
11. „Генератор на електрическа енергия“ е
инсталация, която към 1 януари 2005 г. или
след това е произвела електрическа енергия,
предназначена за продажба на трети лица, и в
която не се извършва друга дейност, посочена
в приложение № 1, освен изгарянето на горива.
12. „Дейност по проект“ е дейност по проект, одобрена от една или повече страни по
Приложение I в съответствие с чл. 6 или 12
от Протокола от Киото, и решенията, приети
съгласно РКОНИК или Протокола от Киото.
13. „Доброволно намаление на емисии“ е
намаление на емисии на парникови газове,
получено в резултат на реализацията на проекти, сертифицирани по някой от доброволните
стандарти.
14. „Доставчици на течни горива и енергия за транспорта“ са лица, които пускат на
пазара течни горива и енергия за транспорта
и отговарят за освобождаването им за пот
ребление по смисъла на Закона за акцизите
и данъчните складове.
15. „Единици по Протокола от Киото“ e
понятие по смисъла на чл. 3, т. 12 от Регламент (ЕС) № 389/2013.
16. „Единица редуцирани емисии (ЕРЕ)“
е равна на един тон еквивалент въглероден
диоксид, постигната в резултат на проект
„съвместно изпълнение“ по чл. 6 на Протокола от Киото, и решенията, приети съгласно
РКОНИК или Протокола от Киото.
17. „Емисия“ е отделянето на парникови
газове в атмосферата от източници в инсталация или отделянето от въздухоплавателни
средства, извършващи авиационна дейност,
включена в списъка по приложение № 2, на
определените по отношение на тази дейност
газове.
18. „Емисии на парникови газове от целия
жизнен цикъл“ са всички нетни емисии на
CO 2 , CH4 и N2O, които може да бъдат причислени към дадено гориво (включително
всички негови примеси) или произведената
от него енергия. Това включва всички етапи
от отглеждането и добива на земеделските
култури, включително промени в земеползването, както и транспорт и разпространение,
преработка и горене.
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19. „Емисии на парникови газове на единица енергия (интензитет)“ са общата маса
емисии на CO 2 -еквивалент на парникови газове, свързани с даденото гориво, разделена
на общото енергийно съдържание на горивото
(изразява се като долната топлина на изгаряне
на съответното гориво).
20. „Енергия за транспорта“ е енергия за
употреба в различните видове пътни превозни средства, извънпътна подвижна техника
(включително плавателни съдове, плаващи по
вътрешните водни пътища), селскостопански
или горски трактори или плавателни съдове с
развлекателна цел, освен получената от течни
горива за транспорта.
21. „Изгаряне“ е всяко окисление на горива,
независимо от начина, по който се използва
топлинната, електрическата или механичната енергия, произведена чрез този процес, и
всички други пряко свързани с това дейности,
включително пречистване на отпадъчните
газове.
22. „Изготвяне на национални инвентаризации на парникови газове“ е обобщаването на
данните, събрани в резултат на предоставените
данни от органите по чл. 12, ал. 1, т. 2 – 5,
т. 7 – 14, и изчисляване на количеството антропогенни емисии по източници и абсорбиране
от поглътители на всички парникови газове,
неконтролирани от Монреалския протокол за
веществата, които нарушават озоновия слой,
подписан на 16 септември 1987 г. (ратифициран с Указ № 2235 – ДВ, бр. 82 от 1989 г.)(ДВ,
бр. 71 от 1999 г.), изхвърлени в атмосферния
въздух, по реда, предвиден в наредбата по
чл. 5, т. 4.
23. „Изменение на климата“ е изменение
на климата, пряко или непряко свързано с
човешка дейност, което променя състава на
глобалната атмосфера и което се явява в
допълнение към естественото вариране на
климата, наблюдавано за сравними периоди
от време.
24. „Инсталаци я“ е всяко неподви ж но
техническо съоръжение, в което:
а) се извършват една или повече от посочените в приложение № 1 дейности;
б) се извършват и други дейности на същата
площадка, които са непосредствено свързани
и/или имат техническа връзка със съоръженията по буква „а“ и които може да окажат
въздействие върху емисиите и замърсяването.
25. „Исторически авиационни емисии“ са
средноаритметичната стойност на годишните
емисии през календарните години 2004 – 2006,
отделени от въздухоплавателно средство, извършващо авиационна дейност, включена в
списъка по приложение № 2.
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26. „Квота“ е право за отделяне на един
тон еквивалент на въглероден диоксид в рамките на определен период, което е валидно
единствено за целите на ЕСТЕ и може да
бъде прехвърляно в съответствие с този закон.
27. „Климатична система“ е съвкупността
от атмосферата, хидросферата, биосферата и
геосферата и тяхното взаимодействие.
28. „Клиринг“ е понятие по смисъла на
чл. 3, т. 32 от Регламент (ЕС) № 1031/2010.
29. „Кредит“ е единица редуцирани емисии
(ЕРЕ) и/или сертифицирана единица редуцирани емисии (СЕРЕ).
30. „Лица, които пускат течни горива на
пазара“ са лицата по смисъла на § 1, т. 18
от допълнителните разпоредби на Закона за
чистотата на атмосферния въздух.
31. „Лица, които пускат енергия за транспорта на пазара“ са лица, които осъществяват пускане на пазара и доставят енергия за
транспорта на крайни клиенти по смисъла
на Закона за енергетиката.
32. „Развиващи се държави“ са държавите,
които са извън списъка с държави в Приложение І на РКОНИК.
33. „Национален регист ър за т ърговия
с квоти на емисии от парникови газове“ е
съвкупността от партиди на потребители
под юрисд икцията на Република България в
регистъра на Европейския съюз и регистъра
по Протокола от Киото съгласно Регламент
(ЕС) № 389/2013.
34. „Начало на нормална експлоатация“ е
първият ден на първия непрекъснат период
от 90 дни, през който активността на някой
от модулите на инсталацията достигне 40 на
сто от своя капацитет съгласно одобрения
инвестиционен проект.
35. „Нова инсталация“ е инсталация, за
която основанията за подаване на заявление
за издаване на разрешително за емисии на
парникови газове по реда на чл. 32 възникват
след влизането в сила на този закон.
36. „Нов участник“ е:
а) всяка инсталация, извършваща една или
повече от дейностите по приложение № 1, за
която е получено разрешително за емисии на
парникови газове за първи път след 30 юни
2011 г.;
б) всяка инсталация, извършваща една или
повече от дейностите по приложение № 1,
която е спряла дейността си по смисъла на
чл. 22 от Решение 2011/278/ЕС и за която е
получено ново разрешително за емисии на
парникови газове за първи път след 30 юни
2011 г.;
в) всяка инсталация, извършваща дейност,
която е включена доброволно от Република
България в ЕСТЕ за първи път;
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г) всяка инсталация, извършваща една или
повече от дейностите, посочени в приложение № 1, или дейност по буква „б“, която е
претърпяла разширение на капацитета си с
повече от 10 на сто след 30 юни 2011 г., само
по отношение на увеличения капацитет.
37. „Общественост“ е понятие по смисъла
на § 1, т. 24 от допълнителните разпоредби на
Закона за опазване на околната среда.
38. „Оператор“ е понятие по смисъла на
§ 1, т. 43 от допълнителните разпоредби на
Закона за опазване на околната среда.
39. „Оператор за търговски въздушен превоз“ е авиационен оператор, който предоставя
услуги за превоз по въздуха на пътници, товари
и/или поща срещу възнаграждение.
40. „Отрасли или подотрасли, изложени на
съществен риск от изтичане на въглерод“ са
отраслите и подотраслите, включени в приложението от Решение 2010/2/ЕС на Комисията
от 24 декември 2009 г. за определяне, съгласно
Директива 2003/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, на списък с отрасли и
подотрасли, за които сe смята, че са изложени
на съществен риск от изтичане на въглерод
(ОВ, L 1/10 от 5 януари 2009 г.).
41. „Парникови газове“ са: въглероден диоксид (СО 2), метан (СН4), диазотен оксид (N2O),
флуоровъглеводороди (HFCs), перфлуоровъглероди (PFCs) и серен хексафлуорид (SF6), и
други естествени и антропогенни газообразни
компоненти на атмосферата, които абсорбират
и повторно излъчват инфрачервена радиация.
42. „Повторно“ е нарушението, извършено
в едногодишен срок от влизането в сила на
наказателното постановление, с което нарушителят е наказан за същото по вид нарушение.
43. „Полезен товар“ за целите на определението по т. 57 е общото тегло на превозваните
по време на авиационната дейност товари,
поща и пътници.
44. „Двудневен спот“ са квоти, продавани
на търг за доставка на договорена дата не
по-късно от втория пазарен ден след датата
на търга съгласно чл. 38, параграф 2, буква
„а“ от Регламент (ЕО) № 1287/2006.
45. „Предаване“ e понятие по смисъла на
чл. 3, т. 15 от Регламент (ЕС) № 389/2013.
46. „Предписана емисионна единица (ПЕЕ)“
е търгуема единица от „предписаното количество“, равняваща се на един тон еквивалент
на въглероден диоксид, издадена съгласно
разпоредбите на Анекса към Решение 13 на
първата конференция на страните по Протокола от Киото.
47. „Предписано количество“ е общото
количество емисии на парникови газове, което е определено за Република България по
Протокола от Киото за периода от 1 януари
2008 г. до 31 декември 2012 г.
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48. „Промяна в работата на инсталацията“
е понятие по смисъла на § 1, т. 40 от допълнителните разпоредби на Закона за опазване
на околната среда.
49. „Пускане на пазара“ е понятие по смисъла на § 1, т. 17 от допълнителните разпоредби
на Закона за чистотата на атмосферния въздух.
50. „Разстояние“ за целите на определението
по т. 57 е разстоянието по най-късата дъга от
земната сфера (ортодрома) между летището на
заминаване и летището на пристигане плюс
допълнителен непроменлив фактор от 95 km.
51. „Сертифицирана единица редуцирани
емисии (СЕРЕ)“ е единица, равна на един тон
еквивалент въглероден диоксид, постигната в
резултат на проект „чисто развитие“ по чл. 12
на Протокола от Киото, и решенията, приети
съгласно РКОНИК или Протокола от Киото.
52. „Сетълмент“ е понятие по смисъла на
член 3, т. 34 от Регламент (ЕС) № 1031/2010.
53. „Система за клиринг“ е понятие по
смисъла на член 3, т. 31 от Регламент (ЕС)
№ 1031/2010.
54. „Система за сетълмент“ е понятие по
смисъла на член 3, т. 36 от Регламент (ЕС)
№ 1031/2010.
55. „Течни горива за транспорта“ са течни
горива по смисъла на § 1, т. 21 от допълнителните разпоредби на Закона за чистотата
на атмосферния въздух, които се използват в
двигатели с принудително запалване и компресионно запалване на пътни транспортни
средства и извънпътна подвижна техника
(включително плавателните средства, плаващи по вътрешните водни пътища, когато
не плават в морски води), селскостопански
и горски трактори, както и плавателните
съдове с развлекателна цел, когато не плават
в морски води.
56. „Тон еквивалент на въглероден диоксид“ е един метричен тон въглероден диоксид
(СО 2) или количество от всеки друг парников
газ с еквивалентен потенциал за глобално
затопляне.
57. „Тонкилометър“ е тон полезен товар по
смисъла на определението по т. 43, превозван
на разстояние един километър.
58. „Тръжна платформа“ е институция, която организира извършването на финансовите
операции, съставляващи тръжната процедура,
през третия период на ЕСТЕ чрез система за
клиринг или сетълмент.
59. „Установени авиационни емисии“ са
емисиите от всички полети, попадащи в обхвата на авиационните дейности, изброени в
приложение № 2, които заминават от летище, разположено на територията на държава
членка, или пристигат на такова летище от
трета държава.
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60. „Системно нарушение“ е налице, когато
са извършени в срок до три години две или
повече нарушения на изискванията на Регламент (ЕС) № 600/2012 при верифициране на
годишните доклади за емисии на парникови
газове на оператор на инсталация или авиационен оператор.
§ 2. (1) Този закон въвежда изискванията на:
1. Директива 2003/87/ЕО на Европейския
парламент и на Съвета от 13 октомври 2003 г.
за установяване на схема за търговия с квоти
за емисии на парникови газове в рамките
на Общността и за изменение на Директива
96/61/ЕО на Съвета;
2. Директива 2004/101/ЕО на Европейския
парламент и на Съвета от 27 октомври 2004 г.
за изменение на Директива 2003/87/ЕО за
установяване на схема за търговия с квоти
за емисии на парникови газове в рамките на
Общността по отношение на проектните механизми, предвидени в Протокола от Киото;
3. Директива 2008/101/ЕО на Европейския
парламент и на Съвета от 19 ноември 2008 г.
за изменение на Директива 2003/87/ЕО с
цел включване на авиационните дейности
в схемата за търговия с квоти за емисии на
парникови газове в рамките на Общността
(ОВ, L 8/3 от 13 януари 2009 г.);
4. Директива 2009/29/ЕО на Европейския
парламент и на Съвета от 23 април 2009 г. за
изменение на Директива 2003/87/ЕО с оглед
подобряване и разширяване на схемата за търговия с квоти за емисии на парникови газове
на Общността (ОВ, L 140/63 от 5 юни 2009 г.);
5. Директива 2009/30/ЕО на Европейския
парламент и на Съвета от 23 април 2009 г. за
изменение на Директива 98/70/ЕО по отношение на спецификацията на бензина, дизеловото
гориво и газьола и за въвеждане на механизъм
за наблюдение и намаляване на нивата на емисиите на парникови газове и за изменение на
Директива 1999/32/ЕО на Съвета по отношение
на спецификацията на горивото, използвано
от плавателни съдове по вътрешните водни
пътища, и за отмяна на Директива 93/12/ЕИО
(ОВ, L 140/88 от 5 юни 2009 г.).
(2) Този закон съдържа мерки по прилагането на:
1. Решение № 406/2009/ЕО на Европейския
парламент и на Съвета от 23 април 2009 г.
относно усилията на държавите членки за
намаляване на техните емисии на парникови
газове, необходими за изпълнение на ангажиментите на Общността за намаляване на
емисиите на парникови газове до 2020 г.;
2. Решение 2011/278/ЕС на Комисията от
27 април 2011 г. за определяне на валидни за
целия Европейски съюз преходни правила за
хармонизираното безплатно разпределяне на
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квоти за емисии съгласно член 10а от Директива 2003/87/ЕО на Европейския парламент
и на Съвета;
3. Решение 2013/162/ЕС на Комисията от
26 март 2013 г. за определяне на годишните
разпределени количества емисии за държавите
членки за периода от 2013 до 2020 г. съгласно Решение № 406/2009/ЕО на Европейския парламент
и на Съвета (OВ, L 90/106 от 28 март 2013 г.);
4. Решение № 377/2013/ЕС на Европейския
парламент и на Съвета от 24 април 2013 г. за
временна дерогация от Директива 2003/87/ЕО
за установяване на схема за търговия с квоти
за емисии на парникови газове в рамките на
Общността (OB, L 113/1 от 25 април 2013 г.);
5. Решение № 529/2013/ЕС на Европейския
парламент и на Съвета от 21 май 2013 г.
относно правила за отчитане на емисиите и
поглъщанията на парникови газове, дължащи
се на дейности във връзка със земеползването, промените в земеползването и горското
стопанство, и относно информация за действията, свързани с тези дейности (OB, L 165/80
от 18 юни 2013 г.);
6. Член 18, параграф 3 и чл. 59, параграфи
от 4 до 7 от Регламент (ЕС) № 1031/2010 на
Комисията от 12 ноември 2010 г. относно
графика, управлението и други аспекти на
търга на квоти за емисии на парникови газове
съгласно Директива 2003/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за установяване
на схема за търговия с квоти за емисии на
парникови газове в рамките на Общността;
7. Регламент (ЕС) № 600/2012 на Комисията от 21 юни 2012 г. относно проверката
на докладите за емисии на парникови газове
и на докладите за тонкилометри и относно
акредитацията на проверяващи органи съгласно Директива 2003/87/ЕО на Европейския
парламент и на Съвета;
8. Регламент (ЕС) № 601/2012 на Комисията от 21 юни 2012 г. относно мониторинга
и докладването на емисиите на парникови
газове съгласно Директива 2003/87/ЕО на
Европейския парламент и на Съвета;
9. Регламент (ЕС) № 389/2013 на Комисията от 2 май 2013 г. за създаване на Регистър на ЕС съгласно Директива 2003/87/
ЕО на Европейския парламент и на Съвета
и решения № 280/2004/ЕО и № 406/2009/ЕО
на Европейския парламент и на Съвета и за
отмяна на регламенти (ЕС) № 920/2010 и (ЕС)
№ 1193/2011 на Комисията;
10. Регламент (ЕС) № 525/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 21 май 2013 г.
относно механизъм за мониторинг и доклад
ване на емисиите на парникови газове и за
докладване на друга информация, свързана с
изменението на климата, на национално равнище и на равнището на Съюза и за отмяна
на Решение № 280/2004/ЕО;
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11. Регламент (ЕС) № 1123/2013 на Комисията от 8 ноември 2013 г. за определяне на
права за международни кредити съгласно
Директива 2003/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ
§ 3. (1) До 31 март 2015 г. замяната на СЕРЕ
и ЕРЕ за еквивалентните количества квоти
по чл. 49, ал. 7 се извършва от изпълнителния
директор на ИАОС по искане на лицата по
чл. 49, ал. 1.
(2) От 1 януари 2013 г. ЕРЕ за намаляване
или ограничаване емисиите на парникови
газове от дейностите по приложение № 1 не
се издават.
§ 4. Редът и начинът за разходване на
приходите от продажба на квоти на емисии
на парникови газове от инсталации чрез търг,
постъпили в бюджета на Министерството
на околната среда и водите до 31 декември
2012 г., се определят с решение на Министерския съвет.
§ 5. (1) Заявленията за одобряване или
отчитане на дейности по проекти по глава
трета, раздел ІІІ, подадени до влизането в сила
на закона, се разглеждат по досегашния ред.
(2) Заявленията за издаване или преразглеждане на разрешителни за парникови газове,
подадени до влизането в сила на закона, се
разглеждат по досегашния ред.
(3) Издадените до влизането в сила на
закона разрешителни за емисии парникови
газове остават в сила.
§ 6. Заварените към датата на влизане в
сила на закона търговци, акредитирани като
верификационни органи, запазват правото си
за извършване на верификационна дейност.
§ 7. (1) Финансови мерки и мерки, свързани с безплатното разпределение на квоти на
парникови газове, се реализират при спазване
на законодателството във връзка с държавните помощи.
(2) Администратор на държавна помощ,
предоставяна по реда на този закон, доколкото
в друг специален закон не е предвидено друго,
е министърът на околната среда и водите.
(3) Държавни помощи по смисъла на § 1,
т. 1 от Закона за държавните помощи, подлежащи на уведомяване пред Европейската
комисия, не може да бъдат привеждани в
действие до постановяване на съответния
акт на Европейската комисия, разрешаващ
предоставянето на помощта.
§ 8. В Закона за пазарите на финансови
инструменти (обн., ДВ, бр. 52 от 2007 г.; изм.,
бр. 109 от 2007 г., бр. 69 от 2008 г., бр. 24,
93 и 95 от 2009 г., бр. 43 от 2010 г., бр. 77 от
2011 г., бр. 21, 38 и 103 от 2012 г., бр. 70 и 109
от 2013 г.) се правят следните изменения и
допълнения:
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1. В чл. 7:
а) в ал. 1 накрая се добавя „освен тези по
ал. 2 и 3“;
б) създават се ал. 3, 4 и 5:
„(3) Инвестиционните посредници, които
имат право да извършват инвестиционни
дейности по чл. 5, ал. 2, т. 3, може да оферират пряко за собствена сметка, а инвестиционните посредници, които имат право да
извършват инвестиционни услуги по чл. 5,
ал. 2, т. 2 – да оферират за сметка на клиенти,
в търгове за двудневен спот при условията и
по реда на Регламент (ЕС) № 1031/2010 на
Комисията от 12 ноември 2010 г. относно
графика, управлението и други аспекти на
търга на квоти за емисии на парникови газове
съгласно Директива 2003/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за установяване
на схема за търговия с квоти за емисии на
парникови газове в рамките на Общността
(ОВ, L 302/1 от 18 ноември 2010 г.), наричан
по-нататък „Регламент (ЕС) № 1031/2010“,
след разрешение от комисията, издадено по
реда на чл. 13, ал. 4.
(4) Инвестиционните посредници, които
искат да извършват дейност по ал. 3 за сметка
на клиенти, трябва да:
1. притежават начален капитал не по-малко
от 1 000 000 лв.;
2. поддържат собствен капитал най-малко
равен на размера по т. 1 по всяко време след
издаване на разрешението.
(5) Инвестиционните посредници, получили
разрешение по реда на чл. 13, ал. 4, извършват
дейността по ал. 3 при спазване изискванията
на Регламент (ЕС) № 1031/2010.“
2. В чл. 13:
а) създава се нова ал. 4:
„(4) Когато инвестиционен посредник иска
да извършва дейността по чл. 7, ал. 3, той
трябва да подаде заявление до комисията, към
което прилага документите по ал. 2, т. 1, 2,
3 и 5, както и други документи и сведения,
определени с наредба. Заявлението може да
бъде подадено едновременно със заявлението
по ал. 2, като в този случай комисията се
произнася по подадените заявления с отделни
решения.“;
б) досегашните ал. 4 и 5 стават съответно
ал. 5 и 6.
3. В чл. 14 ал. 1 се изменя така:
„(1) Комисията се произнася по заявлението по:
1. член 13, ал. 2 и 3 – в срок до три месеца
от получаването му, а когато са били поискани
допълнителни сведения и документи – в срок
един месец от получаването им;
2. член 13, ал. 4 – в срок до един месец от
получаването му, а когато са били поискани
допълнителни сведения и документи – в срок
един месец от получаването им;
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3. член 13, ал. 4, подадено едновременно със
заявление по чл. 13, ал. 2 и 3 – в срок до три
месеца от получаването му, а когато са били
поискани допълнителни сведения и документи – в срок един месец от получаването им.“
4. В чл. 15, ал. 1 след думите „обхвата на
издаден лиценз“ се добавя „или разрешение
по чл. 7, ал. 3“.
5. В чл. 16 се създава ал. 6:
„(6) Комисията отказва издаването на разрешение по чл. 7, ал. 3 в случаите по ал. 1,
т. 1, 5, 10, 11 и 14. За отказа се прилагат съответно ал. 2 и 5.“
6. В чл. 20:
а) създава се нова ал. 3:
„(3) Комисията може да отнеме разрешението по чл. 7, ал. 3, ако инвестиционният
посредник:
1. не започне да извършва дейност съгласно
издаденото разрешение по чл. 7, ал. 3 в срок
12 месеца от издаването му, изрично се откаже
от издаденото разрешение или не извършва
дейност съгласно разрешението повече от
една година;
2. е представил неверни данни, които са
послужили като основание за издаване на
разрешението;
3. престане да отговаря на изискванията за
издаване на разрешението или за извършване
на дейността съгласно издаденото разрешение
и в продължение на три месеца не се приведе
в съответствие с тези изисквания;
4. извърши и/или допусне извършването
на грубо нарушение или на системни нарушения на изискванията за осъществяване на
дейността съгласно разрешението.“;
б) досегашните ал. 3, 4 и 5 стават съответно ал. 4, 5 и 6;
в) създава се ал. 7:
„(7) В случаите по ал. 3 се прилагат съответно ал. 4 и 5 и чл. 21 – 23.“
7. В чл. 21, ал. 6 думите „ал. 4“ се заменят
с „ал. 5“.
8. В чл. 118 се създава ал. 5:
„(5) За предотвратяване и преустановяване
на нарушение на Регламент (ЕС) № 1031/2010
от лицата, получили разрешение по чл. 7, ал. 3,
както и при възпрепятстване на контролната
дейност на комисията или на заместникпредседателя, комисията, съответно заместник-председателят предприема действията
по ал. 1 и 4.“
9. Създава се чл. 127а:
„Чл. 127а. (1) Представител, служител или
лице от състава на управителните органи на
лице, получило разрешение по чл. 7, ал. 3,
който извърши или допусне да бъде извършено
нарушение на чл. 13, параграф 3 от Регламент
(ЕС) № 1031/2010, се наказва с глоба в размер
от 1000 до 10 000 лв., а при повторно нарушение глобата е в размер от 2000 до 20 000 лв.
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(2) В случаите по ал. 1 на юридическите
лица по ал. 1 се налага имуществена санкция в размер от 10 000 до 100 000 лв., а при
повторно нарушение санкцията е от 20 000
до 200 000 лв.“
10. В чл. 128, ал. 1 след думите „чл. 127“
се добавя „и 127а“.
§ 9. В Закона за енергийната ефективност
(обн., ДВ, бр. 98 от 2008 г.; изм., бр. 6, 19, 42
и 82 от 2009 г., бр. 15, 52 и 97 от 2010 г., бр. 35
от 2011 г., бр. 38 от 2012 г. и бр. 15, 24, 59 и
66 от 2013 г.) се правят следните изменения:
1. В чл. 1, ал. 3, т. 1 думите „чл. 131в от
Закона за опазване на околната среда“ се
заменят с „чл. 31 от Закона за ограничаване
изменението на климата“.
2. В чл. 57, ал. 1 т. 5 се отменя.
§ 10. В Закона за мерките срещу изпирането
на пари (обн., ДВ, бр. 85 от 1998 г.; изм., бр. 1
и 102 от 2001 г., бр. 31 от 2003 г., бр. 103 и 105
от 2005 г., бр. 30, 54, 59, 82 и 108 от 2006 г.,
бр. 52, 92 и 109 от 2007 г., бр. 16, 36, 67 и 69 от
2008 г., бр. 22, 23 и 93 от 2009 г., бр. 88 и 101
от 2010 г., бр. 16, 48, 57 и 96 от 2011 г., бр. 44,
60 и 102 от 2012 г., бр. 52 от 2013 г. и бр. 1 от
2014 г.) се правят следните допълнения:
1. В чл. 3, ал. 2 се създава т. 33:
„33. изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по околна среда в качеството му на национален администратор по
смисъла на Регламент (ЕС) № 389/2013 на
Комисията от 2 май 2013 г. за създаване на
Регистър на ЕС съгласно Директива 2003/87/
ЕО на Европейския парламент и на Съвета
и решения № 280/2004/ЕО и № 406/2009/ЕО
на Европейския парламент и на Съвета и
за отмяна на регламенти (ЕС) № 920/2010 и
(ЕС) № 1193/2011 на Комисията (OB, L 122/1
от 3 май 2013 г.).“
2. В допълнителните разпоредби се създава § 1б:
„§ 1б. Този закон предвижда мерки по
прилагане на Регламент (ЕС) № 389/2013 на
Комисията от 2 май 2013 г. за създаване на
Регистър на ЕС съгласно Директива 2003/87/
ЕО на Европейския парламент и на Съвета
и решения № 280/2004/ЕО и № 406/2009/ЕО
на Европейския парламент и на Съвета и за
отмяна на регламенти (ЕС) № 920/2010 и (ЕС)
№ 1193/2011 на Комисията.“
§ 11. В Закона за опазване на околната
среда (обн., ДВ, бр. 91 от 2002 г.; попр., бр. 98
от 2002 г.; изм., бр. 86 от 2003 г., бр. 70, 74, 77,
88, 95 и 105 от 2005 г., бр. 30, 65, 82, 99, 102 и
105 от 2006 г., бр. 31, 41 и 89 от 2007 г., бр. 36,
52 и 105 от 2008 г., бр. 12, 19, 32, 35, 47, 82, 93
и 103 от 2009 г., бр. 46 и 61 от 2010 г., бр. 35
и 42 от 2011 г., бр. 32, 38, 53 и 82 от 2012 г. и
бр. 15, 27 и 66 от 2013 г.) се правят следните
изменения:
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1. В чл. 68, ал. 1, т. 3а думите „и на квоти
за авиационни дейности“ се заличават.
2. Член 77а се отменя.
3. Членове 131а, 131б, 131в, 131г, 131д, 131е,
131ж, 131з, 131и и 131к се отменят.
4. В чл. 131л:
а) точки 1, 2 и 3 се отменят;
б) в т. 5 след думите „2003 г.“ се поставя
точка и текстът докрая се заличава.
5. Членове 131м, 131н, 131о, 131п, 131р, 131с,
131т, 131у и 131ф се отменят.
6. Членове 142а, 142б, чл. 142в, ал. 2, чл. 142г,
142д, 142е, 142ж и 142з се отменят.
7. Член 164а се отменя.
8. Член 164в се отменя.
9. В § 1 от допълнителните разпоредби:
а) в т. 36 думите „приложение № 6“ се
заменят с „приложения № 1 и № 2 от Закона
за ограничаване изменението на климата“;
б) точки 43а, 43б, 43в, 43г, 43д, 43е, 43ж,
43з, 43и, 43к, 43л, 43м, 43н, 43о, 43п и 43р се
отменят;
в) точка 58 се отменя;
г) точка 59 се изменя така:
„59. „Парникови газове“ са парникови газове
по смисъла на § 1, т. 41 от допълнителните
разпоредби на Закона за ограничаване изменението на климата.“;
д) точки 60, 61, 62, 62а, 63 и 64 се отменят;
е) точки 66, 67, 68 и 69 се отменят.
10. Приложение № 6 към чл. 131а, ал. 4 и
приложение № 7 към чл. 131и, ал. 5 се отменят.
§ 12. В Закона за регионалното развитие
(обн., ДВ, бр. 50 от 2008 г.; изм., бр. 47, 82 и 93
от 2009 г., бр. 82 от 2012 г. и бр. 66 от 2013 г.)
в чл. 13, ал. 2 се създава т. 9:
„9. мерки за ограничаване изменението на
климата и за адаптацията към вече настъпилите промени.“
§ 13. Подзаконовите нормативни актове,
издадени на основание на разпоредби на
Закона за опазване на околната среда, отменени с § 11, остават в сила до приемане на
съответните наредби по чл. 5, доколкото не
противоречат на този закон.
§ 14. В срок два месеца от обнародването на
закона Комисията за финансов надзор приема
изменения и допълнения на подзаконовите
нормативни актове по Закона за пазарите
на финансови инструменти, необходими за
прилагането на чл. 53, ал. 2.
§ 15. В Закона за кредитните институции
(обн., ДВ, бр. 59 от 2006 г.; изм., бр. 105 от
2006 г., бр. 52, 59 и 109 от 2007 г., бр. 69 от
2008 г., бр. 23, 24, 44, 93 и 95 от 2009 г., бр. 94
и 101 от 2010 г., бр. 77 и 105 от 2011 г., бр. 38
и 44 от 2012 г., бр. 52, 70 и 109 от 2013 г.) се
правят следните допълнения:
1. В чл. 2 се създава нова ал. 6:
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„(6) Банките, които имат право да извършват дейност по ал. 2, т. 9, може да оферират
пряко за сметка на клиенти в търгове за дву
дневен спот по чл. 3, параграф 3 от Регламент
(ЕС) № 1031/2010 на Комисията от 12 ноември
2010 г. относно графика, управлението и други
аспекти на търга на квоти за емисии на парникови газове, съгласно Директива 2003/87/
ЕО на Европейския парламент и на Съвета
за установяване на схема за търговия с квоти
за емисии на парникови газове в рамките
на Общността (OB, L 302/1 от 18 ноември
2010 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕС)
№ 1031/2010“, след разрешение от БНБ. Редът
и условията за издаване на разрешението,
необходимите документи за издаването му,
както и основанията за отказ се определят с
наредба на БНБ.“
2. В чл. 103 се създава ал. 12:
„(12) Българската народна банка може да
приложи мерки по ал. 2 и при нарушаване
разпоредбите на Регламент (ЕС) № 1031/2010.“
3. В чл. 152, ал. 1 след думите „прилагането му“ се добавя „или на Регламент (ЕС)
№ 1031/2010“.
§ 16. В срок 6 месеца от обнародването на
закона Министерският съвет приема наредбите по чл. 5.
§ 17. В срок три месеца от влизането в сила
на закона органите по чл. 4, ал. 2 приемат
съответните промени в устройствените си
актове, необходими за прилагане на разпоредбите на този закон.
§ 18. Министърът на околната среда и водите издава инструкциите по чл. 29 и чл. 70,
т. 1 в срок три месеца от влизането в сила
на закона.
§ 19. Изпълнението на закона се възлага
на министъра на околната среда и водите,
министъра на икономиката и енергетиката,
министъра на инвестиционното проектиране,
министъра на транспорта, информационните
технологии и съобщенията и на министъра
на земеделието и храните.
§ 20. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
Приложение № 1
към чл. 30, ал. 3
1. Инсталациите или частите от инсталации,
които се използват за изследване, разработване
и изпитване на нови продукти и процеси, и
инсталации, които използват изключително био
маса, не влизат в приложното поле на схемата
за търговия с парникови газове.
2. Праговите стойности, посочени по-нататък,
обикновено се отнасят до производствени мощности или продукция. Когато няколко дейности,
попадащи в една и съща категория, се извършват
в една и съща инсталация, мощностите на тези
дейности се сумират.
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3. Когато се изчислява общата номинална
топлинна мощност на инсталация, за да се вземе решение дали да бъде включена в схемата
за търговия с емисии на парникови газове, се
сумират номиналните топлинни мощности на
всички технически съоръжения, които са част
от нея и в които горивата се изгарят в инсталацията. Тези съоръжения биха могли да включват
всички видове парогенератори, факелни тръби,
турбини, нагреватели, топилни, инсинератори,
пещи за калциниране, пещи за изпичане, пещи,
сушилни, двигатели, горивни клетки, съоръжения за циклично химическо изгаряне, запалителни устройства и термични или каталитични
съоръжения за доизгаряне. Съоръжения с обща
номинална топлинна мощност под 3 MW и съоръжения, които използват изключително биомаса,
не се вземат предвид за целите на настоящото
изчисление. „Съоръжения, които използват изключително биомаса“ включват съоръжения,
които използват изкопаеми горива само при
пускане или спиране на съоръжението.
4. Ако дадено съоръжение служи за дейност,
за която праговата стойност не е изразена като
обща номинална топлинна мощност, праговата
стойност на тази дейност има предимство при
вземането на решение за включване в схемата
за търговия с емисии на парникови газове.
5. Когато се установи, че в дадена инсталация
е превишена праговата стойност на мощността
на която и да е дейност по това приложение,
всички съоръжения, в които се изгарят горива,
различни от съоръженията за изгаряне на опасни или твърди битови отпадъци, се включват в
разрешителното за емисии на парникови газове.
Дейности

Парникови
газове

1

2

1. Енергийно стопанство
1.1. Изгаряне на горива в инсталации с обща номинална топлинна мощност, превишаваща 20 MW
(с изключение на изгарянето в
инсталации за изгаряне на опасни
или твърди битови отпадъци)

Въглероден
диоксид

1.2. Рафиниране на минерални
масла

Въглероден
диоксид

1.3. Производство на кокс

Въглероден
диоксид

2. Производство и обработване
на метали
2.1. Пържене и агломерация,
вк лючително гранулиране, на
метална руда (включително сулфидна руда)
2.2. Производство на чугун или
стомана (първично или вторично топене), включително непрекъснато леене, с капацитет над
2,5 тона за час

Въглероден
диоксид

Въглероден
диоксид
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2.3. Производство или преработка на черни метали (включително
феросплави) в случай на използване на горивни съоръжения с обща
номинална топлинна мощност,
превишаваща 20 MW. Преработката включва, inter alia, прокатни
станове, междинни подгреватели,
пещи за отвръщане, ковашки цехове, леярни, цехове за нанасяне
на покритие и байцване

Въглероден
диоксид

2.4. Производство на първичен
алуминий

Въглероден
диоксид и
перфлуоровъглерод

2.5. Производство на вторичен алуминий при използването
на горивни съоръжения с обща
номинална топлинна мощност,
превишаваща 20 MW

Въглероден
диоксид

2.6. Производство или преработка на цветни метали, включително
производство на сплави, рафиниране, леене и др., в случай на
използване на горивни съоръжения с обща номинална топлинна
мощност (включително горива,
използва н и к ат о ред у ц и ра щ и
агенти), превишаваща 20 MW

Въглероден
диоксид

3. Производство на продукти
от нерудни минерални суровини
3.1. Производство на циментен
клинкер в ротационни пещи с
п роизводст вен капаци тет на д
500 тона дневно или в други пещи
с производствен капацитет над
50 тона дневно

Въглероден
диоксид

3.2. Производство на вар или
калциниране на доломит и магнезит в ротационни пещи за изпичане или в други пещи с производствен капацитет над 50 тона
дневно

Въглероден
диоксид

3.3. Производство на стъкло,
включително стъклени влакна,
с топилен капацитет над 20 тона
дневно

Въглероден
диоксид

3.4. Изработване на керамични продукти чрез изпичане, поконкретно покривни керемиди,
тухли, огнеупорни тухли, плочи,
каменинови или порцеланови изделия, с производствен капацитет
над 75 тона дневно

Въглероден
диоксид

3.5. Производство на изолационни материали от минерална вата с
използване на стъкло, камък или
шлака с капацитет на топене над
20 тона дневно

Въглероден
диоксид
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3.6. Сушене или калциниране на
гипс или производство на гипсови
плоскости и други продукти от
гипс – в случай на използване
на горивни съоръжения с обща
номинална топлинна мощност,
превишаваща 20 MW

2

Въглероден
диоксид

4. Други дейности
4.1. Производство на целулозен
пулп от дървесина или сходни
влакнести материали

Въглероден
диоксид

4.2. Производство на хартия или
картон с производствен капацитет
над 20 тона дневно

Въглероден
диоксид

4.3. Производство на аморфен
въглерод (сажди) с карбонизиране на органични вещества, като
масла, катран, остатъци от крекинг и дестилация – в случай на
използване на съоръжения с обща
номинална топлинна мощност,
превишаваща 20 MW

Въглероден
диоксид

4.4. Производство на азотна
киселина

Въглероден
диоксид и
диазотен оксид

4.5. Производство на адипинова
киселина

Въглероден
диоксид и
диазотен оксид

4.6. Производство на глиоксалова и глиоксилова киселина

Въглероден
диоксид и
диазотен оксид

4.7. Производство на амоняк

Въглероден
диоксид

4.8. Производство на органични
химически вещества в насипно или наливно състояние чрез
крекинг, реформинг, частично
или пълно окисляване или чрез
подобни процеси с производствен
капацитет, превишаващ 100 тона
дневно

Въглероден
диоксид

4.9. Производство на водород
(H 2) и синтез-газ чрез реформинг
или частично окисляване с производствен капацитет, превишаващ
25 тона дневно

Въглероден
диоксид

4.10. Производство на калцинирана сода (Na 2CO3) и на натриев
бикарбонат (NaHCO3)

Въглероден
диоксид

4.11. Улавяне на парникови газове от инсталации, попадащи в
приложното поле на чл. 31, с цел
пренос и съхранение в геоложки
формации на места за съхранение,
за които е издадено разрешение
за съхранение на въглероден диоксид, издадено в съответствие
със Закона за съхранение на въглероден диоксид в земните недра

Въглероден
диоксид

ВЕСТНИК

С Т Р. 2 9
1

2

4.12. Пренос на парникови газове чрез тръбопроводи с цел
съхранение в геоложки формации
на места за съхранение, за които
е издадено разрешение за съхранение на въглероден диоксид,
издадено в съответствие със Закона за съхранение на въглероден
диоксид в земните недра

Въглероден
диоксид

4.13. Съхранение на парникови
газове в геоложки формации на
места за съхранение, за които е
издадено разрешение за съхранение на въглероден диоксид в
съответствие със Закона за съхранение на въглероден диоксид в
земните недра

Въглероден
диоксид

Приложение № 2
към чл. 30, ал. 3
От 1 януари 2012 г. в схемата за търговия с
парникови газове се включват всички полети,
които пристигат на или заминават от летище,
разположено на територията на държава членка,
за която се прилага Договорът за функционирането на Европейския съюз
Дейности

Парникови
газове

1

2

Въздухоплаване:
Въглероден
Полети, които заминават от или
пристигат на летище, разположено диоксид
на територията на държава – членка
на Европейския съюз
Тази дейност не включва:
1. полети, извършвани единствено
за транспортиране по официален
повод на управляващ монарх и найблизките му роднини, на държавни
ръководители, правителствени ръководители и министри на държави,
които не са държави членки, когато
това е подкрепено от съответното
указание за характера на полета в
летателния план;
2. военни полети, извършвани от
военни въздухоплавателни средства,
и полети на митническите и полицейските служби;
3. полети, свързани с издирвателни
и спасителни операции, полети с
противопожарна цел, хуманитарни
полети и полети за оказване на
спешна медицинска помощ, които
са разрешени от компетентния орган
по чл. 6, т. 1;
4. вси чк и полет и, извършвани
изключително по правилата за визуални полети, както са определени
в приложение № 2 към Чикагската
конвенция;
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5. полети, завършващи на летището,
от което е излетяло въздухоплавателното средство, и по време на които
не са извършвани междинни кацания;
6. тренировъчни полети, проведени изключително с цел получаване
на свидетелство или на клас, когато
става дума за летателен екипаж,
когато това е подкрепено от съответната забележка в летателния план,
при условие че полетът не служи
за превоз на пътници и/или товари
или за позициониране или превоз
на въздухоплавателното средство;
7. полети, извършвани изключително с цел провеждане на научни
изследвания или проверка, изпитване или издаване на свидетелство
за възд у хоплавателното средство
или оборудване, независимо дали
е предназначено за летене, или за
наземна работа;
8. полети, извършвани от въздухо
плавателни средства с удостоверено
максимално тегло при излитане, помалко от 5700 kg;
9. полети, извършвани в рамките на задължения за предоставяне
на обществени услуги, наложени
в съответствие с Регламент (ЕО)
№ 1008/2008, до вътрешните въздушни трасета на Европейския съюз, по
маршрути в най-отдалечените региони, определени в чл. 349 от Договора
за функционирането на Европейския
съюз, или по маршрути, при които
предложеният капацитет не надвишава 30 000 места на година, и
10. полети, които иначе биха попаднали в тази дейност и се извършват
от оператори за търговски въздушен
превоз и които са или:
а) по-малко от 243 полета за период
3 последователни четиримесечия, или
б) полети с общи годишни емисии
под 10 000 тона на година.
Полетите, извършвани единствено
за превозване по официален повод на
управляващ монарх и най-близките му
роднини, на държавни ръководители,
правителствени ръководители и министри на държави членки, не могат
да бъдат изключени по тази точка.

Законът заедно с приложенията към него е
приет от 42-то Народно събрание на 26 февруари 2014 г. и е подпечатан с официалния
печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Михаил Миков
1475

БРОЙ 22

УКАЗ № 26

На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Освобождавам Борислав Кирилов Костов
от длъжността извънреден и пълномощен
посланик на Република България в Република Индия, в Демократична социалистическа
република Шри Ланка, в Народна република
Бангладеш и във Федерална демократична
република Непал.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на външните работи.
Издаден в София на 28 февруари 2014 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Министър-председател:
Пламен Орешарски
Подпечатан с държавния печат.
1513

УКАЗ № 27

На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Назначавам Петко Колев Дойков за извънреден и пълномощен посланик на Република
България в Република Индия.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на външните работи.
Издаден в София на 28 февруари 2014 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Министър-председател:
Пламен Орешарски
Подпечатан с държавния печат.
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УКАЗ № 28

На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Освобождавам Чавдар Младенов Николов
от длъжността извънреден и пълномощен
посланик на Република България във Федеративна република Бразилия, в Република
Колумбия, в Република Еквадор, в Кооперативна република Гвиана, в Република Перу, в
Република Суринам и в Боливарска република
Венесуела.
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Изпълнението на указа възлагам на министъра на външните работи.
Издаден в София на 28 февруари 2014 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Министър-председател:
Пламен Орешарски
Подпечатан с държавния печат.
1515
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Изпълнението на указа възлагам на министъра на външните работи.
Издаден в София на 4 март 2014 г.

1575

УКАЗ № 29

На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Назначавам Валери Иванов Йотов за извънреден и пълномощен посланик на Република България във Федеративна република
Бразилия.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на външните работи.
Издаден в София на 28 февруари 2014 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Министър-председател:
Пламен Орешарски
Подпечатан с държавния печат.

УКАЗ № 35

ПОС ТА НОВЯВА М:
Назначавам Румяна Тодорова Митрева
за извънреден и пълномощен посланик на
Република България в Кралство Норвегия.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на външните работи.
Издаден в София на 4 март 2014 г.

1576

УКАЗ № 33

ПОС ТА НОВЯВА М:
Назначавам Марин Райков Николов – извънреден и пълномощен посланик на Република България в Италианската република,
и за извънреден и пълномощен посланик на
Република България в Република Сан Марино
със седалище в Рим.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на външните работи.
Издаден в София на 4 март 2014 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Министър-председател:
Пламен Орешарски
Подпечатан с държавния печат.
1574

УКАЗ № 34

На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Освобождавам Никола Иванов Карадимов
от длъжността извънреден и пълномощен
посланик на Република България в Кралство
Норвегия и в Република Исландия със седалище в Осло.

Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Министър-председател:
Пламен Орешарски
Подпечатан с държавния печат.

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

1516

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

С Т Р. 3 1

Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Министър-председател:
Пламен Орешарски
Подпечатан с държавния печат.

МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 105 от 2006 г. за условията и реда
за създаване, поддържане, достъп и ползване
на интегрираната система за администриране
и контрол (обн., ДВ, бр. 82 от 2006 г.; изм.,
бр. 62 от 2007 г., бр. 37 и 71 от 2008 г., бр. 18
от 2011 г.; изм. и доп., бр. 21 и 101 от 2012 г.)
§ 1. В чл. 16а се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създават се нови ал. 3 и 4:
„(3) Данните в Системата за идентификация на земеделските парцели (СИЗП) за
физическите блокове и за специализирания
слой „Площи в добро земеделско състояние“
се обновяват ежегодно чрез дешифрация (дистанционно разчитане) на актуална цифрова
ортофото карта, изготвена чрез самолетно
или сателитно заснемане, чрез извършване
на теренни проверки на характеристиките
на физическите блокове и допустимата за
подпомагане площ в тях и чрез извършване
на проверки на място по чл. 37 ЗПЗП.
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(4) Теренните проверки по ал. 3 се извършват
въз основа на заповед на министъра на земеделието и храните и не са проверки на място по
смисъла на чл. 37 ЗПЗП. Резултатите от тях се
отразяват в контролни доклади, които служат
за обновяване на информацията в СИЗП.“
2. Досегашните ал. 3 и 4 стават съответно
ал. 5 и 6.
§ 2. Създават се чл. 16д, 16е, 16ж, 16з и 16и:
„Чл. 16д. (1) Министерството на земеделието
и храните създава в СИЗП специализиран слой
„Постоянни пасища“, който включва площи с
минимален размер 0,1 хектара, които:
1. са с начин на трайно ползване по цифровата ортофотокарта – пасища, мери или ливади;
2. попадат във физически блокове, включващи постоянни пасища и са заявявани в тях
за подпомагане като постоянни пасища поне
през една от последните 5 години.
(2) Специализираният слой „Постоянни пасища“ включва постоянно затревените площи,
които са екологично чувствителни, в зоните,
обхванати от Директива 92/43/ЕИО на Съвета
от 21 май 1992 г. за опазване на естествените
местообитания и на дивата флора и фауна (OB
L 206, 22.7.1992 г.) или Директива 2009/147/
ЕО на Европейския парламент и на Съвета
от 30 ноември 2009 г. относно опазването на
дивите птици (OB L 20, 26.1.2010 г.).
(3) Специализираният слой „Постоянни
пасища“ се създава, за да:
1. се запазят постоянните пасища и ливади
от разораване и преобразуване;
2. се използва от Разплащателната агенция
за административни проверки на подадените
заявления за подпомагане съгласно чл. 37,
ал. 2 ЗПЗП.
Чл. 16е. (1) След създаване на специализирания слой „Постоянни пасища“ Министерството
на земеделието и храните открива производство
по чл. 66 от Административнопроцесуалния
кодекс за неговото одобряване. Откриването
на производството се оповестява чрез:
1. публикуване на обява в един централен
ежедневник;
2. публикуване на обява на интернет страниците на Министерството на земеделието и
храните и Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ);
3. изпращане на съобщения до браншови
организации на земеделски стопани.
(2) Уведомяването за откриване на производството по ал. 1 включва:
1. основните съображения за изготвяне на
специализирания слой „Постоянни пасища“;
2. възможността заинтересованите лица
да се запознаят с изготвения специализиран
слой в общинските служби по земеделие и в
областните дирекции „Държавен фонд „Земеделие“ по местонахождение на площите
и да подадат предложения и възражения за
включване или невключване на определени
физически блокове или части от тях в него.
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(3) В едномесечен срок от оповестяване
на откриването на производството по ал. 1
земеделските стопани, както и представители
на браншови организации, представляващи
определени земеделски стопани, могат да се
запознаят с включването в специализирания
слой „Постоянни пасища“ на физическите
блокове или частите от тях, които стопанисват. Запознаването по ал. 1 се извършва в
общинската служба по земеделие по местонахождението на площите, като се използва
сайтът на ДФЗ, секция „Система за индивидуална справка по Директни плащания“, чрез
преглед на съответните физически блокове
или части от тях върху ЦОФК и констатиране
дали попадат в специализирания слой. Служителите от общинската служба по земеделие
оказват съдействие на земеделските стопани
и представителите на браншови организации
при извършване на прегледа.
(4) В срока по ал. 3 земеделските стопани
и представителите на браншови организации, представляващи определени земеделски
стопани, могат да подават предложения и
възражения до министъра на земеделието и
храните по одобрен образец – чрез автоматично генериране в секция „Система за индивидуална справка по Директни плащания“ от
интернет страницата на ДФЗ, за включване
или невключване на определени физически
блокове или части от тях в специализирания
слой „Постоянни пасища“. При подаване на
предложения и възражения земеделските стопани сами или със съдействието на служител
от общинската служба по земеделие посочват
идентификаторите на блоковете на земеделските стопанства, които желаят да бъдат
включени в предложението или възражението.
(5) След извършване на проверки на получените предложения и възражения и отстраняване на установените пропуски и грешки
Министерството на земеделието и храните
изготвя окончателен специализиран слой
„Постоянни пасища“, който се одобрява със
заповед от министъра на земеделието и храните.
Чл. 16ж. (1) Специализираният слой „Постоянни пасища“ се обновява ежегодно до 1 март
чрез включване или изключване на площи,
когато министърът на земеделието и храните
е издал заповед по чл. 47п, ал. 2 ЗПЗП, и чрез
включване на площи по искане на техния
ползвател или служебно, когато площите вече
отговарят на критериите по чл. 16д, ал. 1.
(2) След приключване на обновяването
по ал. 1 Министерството на земеделието и
храните предоставя актуализирания специализиран слой „Постоянни пасища“ на РА за
извършване на административни проверки
съгласно чл. 37, ал. 2 ЗПЗП на подадените
заявления за подпомагане.
Чл. 16з. (1) Земеделски стопанин, който
иска да преобразува или разорава собствени
постоянни пасища, включени в слой „Постоянни пасища“, подава в срок от 1 октомври
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до 31 януари заявление до министъра на
земеделието и храните. В заявлението се посочват причините за искането, постоянните
пасища, за които се иска преобразуване или
разораване, и площите в стопанството, които
ще бъдат преобразувани в постоянно пасище.
(2) Министърът на земеделието и храните
разрешава със заповед преобразуване или разо
раване на постоянни пасища, когато площите
в стопанството, които ще бъдат преобразувани
в постоянно пасище, са равни или по-големи
по размер от постоянните пасища, които се
преобразуват или разорават.
(3) Площите, преобразувани в постоянно
пасище, се считат за постоянно пасище от
първия ден на преобразуването и се използват за отглеждане на трева или друг тревен
фураж най-малко пет последователни години
считано от датата на тяхното преобразуване.
Чл. 16и. (1) Разплащателната агенция контролира по реда на чл. 37 ЗПЗП спазването на
забраната за преобразуването и разораването
от земеделските стопани на постоянните пасища, включени в слой „Постоянни пасища“,
без получено разрешение по чл. 16з, ал. 2.
(2) Когато при извършване на теренна
проверка по чл. 16а, ал. 4 бъде установено
преобразуване или разораване на постоянни
пасища, констатацията се отразява в контролния доклад за проверката.
(3) Министърът на земеделието и храните
може да възложи със заповед извършването
на контрол по ал. 1 и на общинските служби
по земеделие.“
§ 3. В § 1 на допълнителните разпоредби
се създава т. 3:
„3. „Постоянни пасища“ са продуктивните
пасища; слабопродуктивни пасища, ливадите
и мерите.“
Преходни и заключителни разпоредби
§ 4. Параграф 2 влиза в сила от 1 октомври 2014 г.
§ 5. В Наредба № 5 от 2010 г. за условията за
допустимост за подпомагане на земеделските
парцели по схеми за плащане на площ и за
общите и регионални критерии за постоянни
пасища (обн., ДВ, бр. 22 от 2010 г.; изм., бр. 34
от 2010 г., бр. 56 от 2011 г.; изм. и доп., бр. 21
от 2012 г.; изм., бр. 23 от 2013 г.) се правят
следните изменения и допълнения:
1. В чл. 1, ал. 2 се правят следните изменения и допълнения:
а) в т. 2 думите „на площ“ се заменят с „и
схеми за специфично подпомагане“;
б) създава се т. 5:
„5. мярката за подпомагане по Наредба № 3
от 2011 г. за условията и реда за прилагане
на мярка 213 „Плащания по Натура 2000 и
плащания, свързани с Директива 2000/60/
ЕО – за земеделски земи“ от Програмата
за развитие на селските райони за периода
2007 – 2013 г. (ДВ, бр. 18 от 2011 г.).“
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2. В чл. 6 думата „нискостеблени“ се заличава.
3. В допълнителните разпоредби се правят
следните изменения:
а) в § 1 т. 3 се изменя така:
„3. Дървесни култури с кратък цикъл на
ротация“ са трите вида с код по КН 0602 90 41,
които се състоят от дървесни многогодишни
култури, чиито корени или дънери остават в
почвата след прибиране на реколтата, като
през следващия сезон се появяват нови издънки, и които фигурират в списък на видовете,
приети за използване като нискостеблени
дървесни култури с кратък цикъл на ротация,
и техния максимален цикъл на реколтиране,
определени в приложението.“;
б) в § 2 думите „Условията за поддържане
на земята в добро земеделско и екологично
състояние“ се заменят с „изискванията за
кръстосано съответствие“.
4. Създава се приложение към § 1, т. 3 от
допълнителните разпоредби:
„Приложение
към § 1, т. 3
Дървесни култури с кратък цикъл на ротация
1. Тополи (Populus ssp.)
• Черна топола (Populus nigra)
• Бяла топола (Populus alba)
• Трепетлика (Populus tremula)
Максимален цикъл на реколтиране – 6 години.
2. Върби (Salix spp.)
• Бяла върба (S. alba)
• Тритичинкова върба (S. triandra)
• Трошлива върба (S. fragilis)
• Ракита (S. purpurea)
• Ива (S. caprea)
Максимален цикъл на реколтиране – 6 години.
3. Черна елша (Alnus glutinosa)
Максимален цикъл на реколтиране – 20 години.
4. Сребролистна липа (Tilia tomentosa)
Максимален цикъл на реколтиране – 20 години.
5. Полски бряст (Ulmus minor)
Максимален цикъл на реколтиране – 20 години.
6. Леска (Corylus avellana)
Максимален цикъл на реколтиране – 20 години.
7. Източен чинар (Platanus orientalis)
Максимален цикъл на реколтиране – 20 години.“

§ 6. В Наредба № 3 от 1999 г. за създаване
и поддържане на регистър на земеделските
производители (обн., ДВ, бр. 10 от 1999 г.;
изм., бр. 106 от 2000 г.; доп., бр. 99 от 2001 г.;
изм., бр. 39 от 2002 г., бр. 1 от 2003 г., бр. 20
от 2005 г., бр. 3, 23 и 48 от 2007 г., бр. 2 от
2008 г., бр. 3, 79 и 89 от 2011 г.; доп., бр. 23
от 2012 г.; изм. и доп., бр. 110 от 2013 г.) се
създава раздел VІ „База данни за тютюно
производителите“:
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„Раздел VІ
База данни за тютюнопроизводителите
Чл. 19. (1) Министерството на земеделието
и храните създава и поддържа база данни за
тютюнопроизводителите в страната.
(2) Тютюнопроизводителите подават заявления по образец в общинската служба
по земеделие по местопроизводството за
площите, на които са отглеждали тютюн, и
за количествата тютюн, които са продали, по
сортови групи. Към заявленията се прилагат
договорите за продажба на тютюн и протоколи за изкупуване или кантарни бележки за
предадените количества.
(3) В базата данни по ал. 1 се включва
информация за тютюнопроизводителите, за
площите, на които са отглеждали тютюн, и
за продадените и предадени от тях на купувачите през годината количества тютюн по
сортови групи.
(4) Общинск и те сл у жби по земеделие
издават на тютюнопроизводителите, подали
заявления по ал. 2, служебни бележки за въведените в базата данни площи и количества
тютюн по сортови групи.“
§ 7. В срок до 15 май 2014 г. тютюнопроизводителите подават в общинските служби по
земеделие по местопроизводството заявления
по чл. 19, ал. 2 от Наредба № 3 за създаване
и поддържане на регистър на земеделските
производители (ДВ, бр. 10 от 1999 г.) за площите, на които са отглеждали тютюн, и за
продадените и предадени през 2013 г. количества тютюн по сортови групи.
§ 8. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Димитър Греков
1457

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 2011 г. за специалните изисквания
за участие в одобрените схеми за национални
доплащания и за специфично подпомагане
(обн., ДВ, бр. 18 от 2011 г.; изм., бр. 36, 39,
51 и 105 от 2011 г.; изм. и доп., бр. 21, 64 и
94 от 2012 г.; попр., бр. 98 от 2012 г.; изм. и
доп., бр. 23 от 2013 г.; изм., бр. 110 от 2013 г.)
§ 1. В чл. 1 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2 т. 4 се заличава.
2. В ал. 3 се правят следните изменения
и допълнения:
а) създава се нова т. 4:
„4. схема за крави с бозаещи телета;“
б) досегашните т. 4, 5 и 6 стават съответно
т. 5, 6 и 7.
3. Създава се ал. 6:
„(6) С наредбата се уреждат специалните
изисквания за участие в схемата за преразпределително плащане.“
§ 2. В чл. 3 се правят следните изменения
и допълнения:
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1. В ал. 3 думите „без да посочват площи
или животни“ се заличават.
2. В ал. 4 след думите „продължават да
извършват земеделска дейност“ се добавя
„по смисъла на Закона за подпомагане на
земеделските производители“.
§ 3. В чл. 4 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 накрая се добавя „и продължават
да извършват земеделска дейност“.
2. Създава се нова ал. 3:
„(3) При подаване на общото заявление
кандидатите за подпомагане заявяват участие
в схемата и декларират, че продължават да
упражняват земеделска дейност по смисъла
на Закона за подпомагане на земеделските
производители.“
3. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и в нея
след думите „по ал. 1“ се добавя „които извършват земеделска дейност“.
§ 4. Член 5 се отменя.
§ 5. В чл. 9, ал. 2, чл. 10, ал. 2 и чл. 11,
ал. 2 думите „най-малко 80 % от млечните“
се заменят със „заявените млечни“.
§ 6. В чл. 11, ал. 5 думите „и през 2013 г.
в размер 60 %“ се заменят с „през 2013 г. в
размер 60 % и през 2014 г. в размер 40 %“ и
думите „ал. 3“ се заменят с „ал. 4“.
§ 7. Създава се чл. 11а:
„Чл. 11а. (1) Право на подпомагане по
схемата за крави с бозаещи телета има земеделски стопанин, който:
1. не притежава индивидуална млечна квота;
2. отглежда в стопанството си 5 или повече
крави и/или юници по схемата за крави с
бозаещи телета, регистрирани в Системата за
идентификация на животните и регистрация
на животновъдните обекти на Българската
агенция по безопасност на храните.
(2) Подпомагане по схемата за крави с бозаещи телета се изплаща, когато след подаване
на заявлението за подпомагане земеделският
стопанин продължава да отглежда кравите
и/или юниците, заявени по схемата за крави с бозаещи телета, най-малко 100 дни от
деня, следващ последния ден за подаване на
заявленията за подпомагане, и не притежава
индивидуална млечна квота най-малко до
30 ноември на годината на кандидатстване.
(3) Помощта по схемата за крави с бозаещи телета се определя въз основа на броя
на заявените за подпомагане крави и юници
по схемата за крави с бозаещи телета, които
реално се отглеждат в стопанството.“
§ 8. В чл. 12 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 накрая се добавя „и не могат да
кандидатстват по схемата за крави с бозаещи
телета“.
2. В ал. 2 думите „с изключение на схемата
по чл. 1, ал. 2, т. 4“ се заличават.
3. Създава се ал. 3:
„(3) Кандидатите за подпомагане по схемата
за крави с бозаещи телета могат да канди-
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датстват за подпомагане едновременно и по
схемите за национални доплащания.“
§ 9. В чл. 13, ал. 1, т. 3 и чл. 14, ал. 1, т. 3
думите „най-малко 80 % от“ се заличават.
§ 10. След чл. 15в се създава раздел III „б“
Схема за преразпределително плащане, както
следва:
„Раздел III „б“
Схема за преразпределително плащане
Чл. 15г. (1) Право на подпомагане по схемата за преразпределително плащане имат
земеделски стопани, които имат право на плащане по схемата за единно плащане на площ.
(2) Преразпределителното плащане се предоставя под формата на завишено плащане
на площ за първите до 30 ха, за които земеделският стопанин е получил подпомагане по
Схемата за единно плащане на площ.
(3) Министърът на земеделието и храните
определя със заповед размера на подпомагането по схемата.
(4) Кандидатите за подпомагане по схемата
за преразпределително плащане подават общо
заявление съгласно Наредба № 5 от 2009 г. за
условията и реда за подаване на заявления
по схеми и мерки за директни плащания, в
което заявяват участие в нея.
(5) Не получават преразпределително плащане кандидатите за подпомагане, за които
се установи, че са разделили стопанството
си с цел да се облагодетелстват от него, по
смисъла на чл. 125а, параграф 6 от Регламент
(ЕО) № 73/2009 на Съвета от 19 януари 2009 г.
за установяване на общи правила за схеми за
директно подпомагане в рамките на Общата
селскостопанска политика и за установяване
на някои схеми за подпомагане на земеделски стопани, за изменение на регламенти
(ЕО) № 1290/2005, (ЕО) № 247/2006, (ЕО)
№ 378/2007 и за отмяна на Регламент (ЕО)
№ 1782/2003 (ОВ L 30, 31.01.2009 г.).“
§ 11. В чл. 16 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „ал. 2, т. 1, 2, 3, 4 и 6“
се заменят с „ал. 2, т. 1, 2, 3 и 6“.
2. В ал. 3 думите „ал. 2, т. 1, 2, 3, 4 и 6 и
ал. 3“ се заменят с „ал. 2 и ал. 3, т. 1, 2, 3,
4, 5 и 6“.
3. В ал. 4 се правят следните изменения:
а) в т. 1 думите „, т. 1, 2, 3, 4 и 6“ се заличават;
б) в т. 2 думите „1, 2, 3, 4 и“ се заличават.
4. В ал. 6 думите „ал. 2, т. 4 и 6 и ал. 3“ се
заменят с „ал. 2, т. 6 и ал. 3, т. 1, 2, 3, 4, 5 и 6“.
5. В ал. 7 думите „по чл. 5, ал. 2“ се заличават, а думите „и чл. 11, ал. 2“ се заменят с
„чл. 11, ал. 2 и чл. 11а, ал. 2“.
6. Създава се ал. 8:
„(8) Лицата, които кандидатстват по схемите
по чл. 1, ал. 2, т. 6 и ал. 3, т. 1, 2, 3, 4, 5 и
6, са допустими за подпомагане и когато са
преместили заявените животни в един живот-
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новъден обект в нов животновъден обект, който
отговаря на изискванията за подпомагане по
съответната схема, регистриран в Системата за
идентификация на животните и регистрация
на животновъдните обекти на Българската
агенция по безопасност на храните.“
§ 12. В чл. 17 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Когато при проверките по ал. 3 се
установи, че земеделските парцели са с допустима площ, по-малка от заявената, ДФ
„Земеделие“ – РА, намалява допустимата за
подпомагане площ за всяка отделна култура, декларирана в рамките на съответния
земеделски парцел с процент, отговарящ на
разликата между декларираната в заявлението
за подпомагане и допустимата за подпомагане
площ на парцела.“
2. Алинея 5 се изменя така:
„(5) В срок до 10 януари на годината, следваща годината на подаване на заявлението по
ал. 1, кандидатите за подпомагане представят
лично или чрез писмено упълномощен представител в областните дирекции на Държавен
фонд „Земеделие“, отдел „Прилагане на схеми
и мерки за подпомагане“, заявка за подпомагане по образец, която включва:
1. площите на всяка една от културите по
чл. 15б, ал. 1, т. 1, букви „а“ и „б“, за които
заявява подпомагане, както и случаите, когато
от тях са добити две или повече реколти; в
случай че на земеделските парцели, регистрирани по чл. 15б, ал. 1, т. 1, се отглежда
повече от една култура, се посочва и площта
на всяка култура в рамките на съответния
земеделски парцел;
2. сертифицираните количества от всеки
един от продуктите по чл. 15б, ал. 1 и копия
на издадените по чл. 15б, ал. 2 БАБХ сертификати, издадени в периода от 1 декември на
предходната година до 30 ноември на годината
на кандидатстване за подпомагане.“
§ 13. В § 1 на допълнителните разпоредби
т. 3 се отменя.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 14. Наредбата се прилага за схемите за
подпомагане и за заявленията за подпомагане,
които се прилагат и подават от 2014 г.
§ 15. В Наредба № 5 от 2009 г. за условията
и реда за подаване на заявления по схеми и
мерки за директни плащания (обн., ДВ, бр. 22
от 2009 г.; изм., бр. 37 от 2009 г., бр. 14, 19, 22
и 55 от 2010 г., бр. 18, 35, 51, 89 и 96 от 2011 г.;
изм. и доп., 21 от 2012 г. и бр. 23 от 2013 г.)
се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 1 се създава т. 11:
„11. схемата за преразпределително плащане (СПП).“
2. В чл. 2, ал. 2 думите „Общото заявление за подпомагане включва заявление за
регистрация и заявление за подпомагане.“
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се заменят с „При първо подаване на общо
заявление за подпомагане лицата по ал. 1
попълват и заявление за регистрация.“
3. В чл. 3, ал. 1, т. 7 се правят следните
изменения и допълнения:
а) думата „регистрация“ се заменя с „подпомагане“;
б) буква „ж“ се изменя така:
„ж) при участие в схемите за национални
доплащания за тютюн и за говеда, необвързана с производството, в схемата за ягоди и
малини, необвързана с производството, продължава да извършва земеделска дейност и
е запознат, че това изискване се приема за
изпълнено, когато към момента на подаване
на заявлението или на плащането на помощта:
– е регистриран по реда на Наредба № 3 от
1999 г. за създаване и поддържане на регистър
на земеделските производители (ДВ, бр. 10 от
1999 г.) или в база данни за производителите
на тютюн, и/или
– е собственик на животно, животновъден
обект или пчелно семейство, регистрирани в
Системата за идентификация на животните
и регистрация на животновъдните обекти
на Българската агенция по безопасност на
храните, и/или
– стопанисва най-малко 0,1 хектара земеделска площ;“
в) в буква „о“ думите „схемите за национални доплащания“ се заменят със „схемата
за специфично подпомагане“;
г) в буква „т“ след думите „буква А“ се
добавя „и буква Б“;
д) създават се букви „ф“ и „х“:
„ф) декларация за администриране на лични
данни по Закона за защита на личните данни;
х) декларация, че е запознат, че има право на
допълнително подпомагане за първите 30 ха,
за които има право на плащане по СЕПП.“
4. Член 3а се изменя така:
„Чл. 3а. (1) Лицата, кандидатстващи за подпомагане за първи път, попълват данните по
чл. 3, ал. 1, т. 1 в заявлението за регистрация
по чл. 2, ал. 2.
(2) Кандидатите за подпомагане, които се
регистрират в СРКЗП за първа година, получават формуляри на заявлението за регистрация.“
5. В чл. 5, ал. 1 и в чл. 9, ал. 1 и 2 думата
„регистрация“ се заменя с „подпомагане“.
6. В чл. 7 ал. 2 се изменя така:
„(2) Земеделските стопани регистрират
(очертават) земеделските площи (блокове на
земеделско стопанство и земеделски парцели)
в общинските служби по земеделие по местонахождението на площите или в общинската
служба по постоянен адрес на физическите
лица и по адрес на регистрация на юридическите лица и едноличните търговци.“
7. В чл. 9 ал. 1 и 2 се изменят така:
„(1) Общите заявления за подпомагане се
подават в ОСЗ, в която се намира:
1. постоянният адрес на кандидата – физическо лице;
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2. адресът на у правление на кандидата – юридическо лице или едноличен търговец.
(2) Кандидатите, които заявяват за подпомагане пасища, ливади или мери от държавния
и от общинските поземлени фондове, които
ще се стопанисват чрез косене, представят за
съответните площи и документи, доказващи
правното основание за тяхното ползване,
съгласно чл. 2а, ал. 2.“
8. В чл. 10 се правят следните изменения
и допълнения:
а) в ал. 2 след думата „подпомагане“ се
добавя „в частта, която е попълнена за съответния кандидат за подпомагане и подадените
от него декларации“;
б) в ал. 9 думите „чл. 9, ал. 2, т. 2“ се заменят с „чл. 15“.
9. В чл. 12, ал. 1 след думата „подпомагане“
се добавя „и получи входящ номер“.
10. В чл. 14 се правят следните изменения
и допълнения:
а) в ал. 1 думите „по всяко време, преди
да е започнала оторизация на плащането“ се
заменят с „в срок до 15-и октомври на годината на подаване“;
б) създава се нова ал. 7:
„(7) Не се приемат искания за оттегляне на заявления за подпомагане в периода
на извършване на кръстосани проверки на
тези заявления. Периодът за извършване на
кръстосани проверки се обявява на интернет
страницата на Държавен фонд „Земеделие“.“;
в) досегашната ал. 7 става ал. 8.
11. Член 15 се изменя така:
„Чл. 15. (1) Подаването на общо заявление
с данните и декларациите по чл. 3, на заявление за регистрация по чл. 3а и на заявка
за подпомагане по схемата за подобряване
на качеството на плодове и зеленчуци и подписването на заявленията и съпровождащите
приложения се извършват лично от кандидата
или от упълномощено с нотариално заверено
изрично пълномощно лице.
(2) Упълномощителят носи отговорност за
всички подадени данни, подписани декларации и други действия, извършени от лицето,
което е упълномощил.“
12. В чл. 17 се правят следните изменения
и допълнения:
а) създава се нова ал. 2:
„(2) Разплащателната агенция публикува
на интернет страницата на Държавен фонд
„Земеделие“, в системата за индивидуална
справка, уведомителните писма по ал. 1 в електронен вид. Общинските служби по земеделие
съдействат на кандидатите за подпомагане за
проверка на обявените уведомителни писма.“;
б) досегашната ал. 2 става ал. 3 и в нея след
думата „писма“ се добавя „но не по-късно от
1 декември в годината на кандидатстване“;
в) досегашните ал. 3, 4, 5, 6 и 7 стават
съответно ал. 4, 5, 6, 7 и 8.
13. В чл. 18, ал. 1 думите „чл. 17, ал. 5“ се
заменят с „чл. 17, ал. 6“.
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14. Приложението се изменя така:

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ВХОДЯЩА РЕГИСТРАЦИЯ 2014
Форма за физически лица

Дата на подаване

С ПОДАВАНЕТО НА ТОЗИ ДОКУМЕНТ, ВИЕ ПОЛУЧАВАТЕ РЕГИСТРАЦИЯ В ИСАК. ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПОДПОМАГАНЕ СЕ ПОПЪЛВА СЛУЖЕБНО И ЩЕ СЕ
СЧИТА ЗА ПОДАДЕНО САМО СЛЕД КАТО СТЕ УДОСТОВЕРИЛИ С ПОДПИС СЪГЛАСИЕТО СИ С РАЗПЕЧАТАНИТЕ ДАННИ ОТ ИСАК.

Данни за кандидата (Физическо лице)
Име
ЕГН / ЛНЧ
Дата на раждане
Пол
Лична карта/паспорт №
Телефон
Адрес за кореспонденция
Постоянен адрес
Електронна поща (e-mail)

УРН

Мобилен

Упълномощено лице за подаване на заявлението
Име, презиме, фамилия
ЕГН
Лична карта/паспорт №
Прилагам копие от нотариално заверено изрично пълномощно

Данни за банкова сметка
Титуляр
IBAN
Банка

BIC код

Прилагам копие на удостоверението за номер на банкова сметка
Прилагам копие от нотариално заверено изрично пълномощно /в случай, че титулярът по сметката е различен от кандидата/

Запознат съм, че нося наказателна отговорност по чл. 248а и/или чл. 313 от Наказателния кодекс за предоставени от мен неверни данни

Подпис/Дата
`
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ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ВХОДЯЩА РЕГИСТРАЦИЯ 2014
Форма за ЕТ/Юридически лица

Дата на подаване

С ПОДАВАНЕТО НА ТОЗИ ДОКУМЕНТ, ВИЕ ПОЛУЧАВАТЕ РЕГИСТРАЦИЯ В ИСАК. ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПОДПОМАГАНЕ СЕ ПОПЪЛВА СЛУЖЕБНО И ЩЕ СЕ
СЧИТА ЗА ПОДАДЕНО САМО СЛЕД КАТО СТЕ УДОСТОВЕРИЛИ С ПОДПИС СЪГЛАСИЕТО СИ С РАЗПЕЧАТАНИТЕ ДАННИ ОТ ИСАК.

Данни за кандидата (ЕТ/ЮЛ)
Фирма
ЕИК по БУЛСТАТ
Регистрация в търговския регистър
Тип на организацията
Управляващо лице
Лична карта/паспорт № на управляващото лице
Телефон
Адрес за кореспонденция
Адрес на управление
Електронна поща (e-mail)

УРН

ЕГН/ЛНЧ
Мобилен

Упълномощено лице за подаване на заявлението
Име, презиме, фамилия
ЕГН
Лична карта/паспорт №
Прилагам копие от нотариално заверено изрично пълномощно

Данни за банкова сметка
Титуляр
IBAN
Банка

BIC код

Прилагам копие на удостоверението за номер на банкова сметка
Прилагам копие от нотариално заверено изрично пълномощно /в случай, че титулярът по сметката е различен от кандидата/

`

Запознат съм, че нося наказателна отговорност по чл. 248а и/или чл. 313 от Наказателния кодекс за предоставени от мен неверни данни

Подпис/Печат/Дата
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Заявление за подпомагане.

ФЛ УРН:
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УИН: попълва се служебно

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПОДПОМАГАНЕ 2014
Форма за физически лица

Дата на подаване

Този документ се попълва служебно, подписва се от кандидата за подпомагане и съдържа предварително регистрираните в ИСАК данни за кандидата,
по които ДФ "Земеделие" ще извърши проверки и ще оторизира съответните субсидии. Площи и/или животни, които не са налични в заявлението за
подпомагане не са обект на подпомагане по схемите и мерките на директни плащания!

Редакция на лични данни/банкова сметка

Редакция на парцели/схеми/животни

Данни за кандидата (Физическо лице)
Име
ЕГН / ЛНЧ
Дата на раждане
Пол
Лична карта/паспорт №
Телефон
Адрес за кореспонденция
Постоянен адрес
Електронна поща (e-mail)

УРН

Мобилен

Упълномощено лице за подаване на заявлението
Име, презиме, фамилия
ЕГН / ЛНЧ
Лична карта/паспорт №
Прилагам копие от нотариално заверено изрично пълномощно

Данни за банкова сметка
Титуляр
IBAN
Банка

BIC код

Прилагам копие на удостоверението за номер на банкова сметка
Прилагам копие от нотариално заверено изрично пълномощно

/в случай, че титулярът по сметката е различен от кандидата/

Схеми и мерки за подпомагане:
Схема за единно плащане на площ (СЕПП)
Схема за преразпределително плащане (СПП)
Схема за национални доплащания на хектар земеделска земя (СНДП)
Плащания за природни ограничения на земеделски стопани в планински райони (НР1)
Плащания за природни ограничения на земеделски стопани в райони, различни от планинските (НР2)
Схема за национални доплащания за тютюн, необвързана с производството (СНДТ)
Схема за национални доплащания за говеда и/или биволи, необвързана с производството (НДЖ1)
Схема за национални доплащания за овце майки и кози майки, обвързана с производството (НДЖ3)
Схема за отглеждане на овце майки и кози майки в икономически уязвими общини в южна България
(НДЖ4)
Схема за отглеждане на овце майки и кози майки в необлагодетелствани райони (НДЖ5)
Схема за крави с бозаещи телета (СКБТ)
Схема за поддържане на производството на краве мляко в икономически уязвими ферми, обвързана с
производството (НДКМ1)

Запознат съм, че нося наказателна отговорност по чл. 248а и/или чл. 313 от Наказателния кодекс за предоставени от мен неверни данни

Подпис/Дата

С Т Р.

40

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

Заявление за подпомагане.

ФЛ УРН:

БРОЙ 22
УИН: попълва се служебно

Схема за поддържане на производството на краве мляко в необлагодетелстваните райони, обвързана с
производството (НДКМ2)
Схема за поддържане на производството на краве мляко в нитратно уязвимите зони, обвързана с
производството (НДКМ3)
Агроекологични плащания (АЕП)
Плащания по Натура 2000 и плащания, свързани с Директива 2000/60/ЕК – за земеделски земи (Н2000)
Схема за ягоди и малини, необвързани с производството (ЯМ)
Схема за подобряване качеството на плодове и зеленчуци (СППЗ)
Общи декларации:
1. Всички представени документи са достоверни.
2. Съгласен съм данни от заявлението съгласно чл. 3, ал. 1, т. 1 и т. 3 от Наредба №5 от 27.02.2009 г., както и размера на получената
субсидия, да бъдат публикувани съгласно условията на чл. 44а на Регламент 1290/2005.
3. Запознат съм с условията по схемите и мерките, за които кандидатствам за подпомагане.
4. Потвърждавам, че с подписването на заявлението, приемам правилата на схемите и мерките, за които кандидатствам за субсидия, и ще
осигурявам пълен и свободен достъп на служителите на РА, МЗХ и оторизираните представители на Европейската комисия за
извършване на проверки.
5. Потвърждавам, че след уведомяване, ще присъствам на извършването на инспекция на земеделското стопанство или ще осигуря
присъствието на упълномощен представител.
6. В заявлението са описани всички земеделски площи, които ползвам през текущата стопанска година.
7. Запознат съм с изизксването за цялата си селскостопанска дейност и през цялата календарна година да спазвам условията за
поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние, определени със заповед на министъра на земеделието и храните и
законоустановените изисквания за управление съгласно чл. 4, чл. 5 и Приложение II, буква А и буква Б от Регламент №73/2009 г.
8. Запознат съм, че финансовата субсидия за схемите: СЕПП, СПП, СКБТ, НДКМ1, НДКМ2, НДКМ3, НДЖ4, НДЖ5, ЯМ и CППЗ се изплаща
от Европейски фонд за гарантиране в земеделието (ЕФГЗ); НР1, НР2, АЕП и НАТУРА 2000 се изплаща от Европейски земеделски фонд за
развитие на селските райони (ЕЗФРСР); по схемите за национални доплащания СНДП, СНДТ, НДЖ1 и НДЖ3 от националния бюджет на
Република България.
9. Запознат съм със задължението да съхранявам документите, доказващи основанието ми за ползване на земеделските парцели, с които
кандидатствам за субсидия, за поне 5 (пет) години от годината на кандидатстване.
10. Запознат съм със задължението да осигуря към датата на заявяване и представя при поискване документи в указан срок, доказващи
правното основание за ползване (чл. 2а, ал. 2 от Наредба № 5 от 27.02.2009 г.) за всички земеделски парцели, с които кандидатствам за
подпомагане.
11. Запознат съм, че в случай на двойно декларирани площи следва да се явя в съответния ОПСМП не по-късно от първи декември в
годината на кандидастване. Освен изпращаните от ДФЗ уведомителни писма за застъпвания, информация се публикува и на интернет
страницата на ДФЗ, в системата за индивидуална справка.

Подпис

Декларации, задължителни при участие по схеми и мерки за подпомагане базирани на декларирани
площи (СЕПП, СПП, СНДП, НР1, НР2, АЕП, Н2000, СППЗ)
1. Към датата на кандидатстване заявените площи са в добро земеделско състояние по смисъла на Наредба № 5 от 2010 г. за условията
за допустимост за подпомагане на земеделските парцели по схеми за плащане на площ и за общите и регионални критерии за постоянни
пасища и съм запознат със задължението да ги поддържам в добро земеделско състояние до края на годината.

Подпис

Декларации, задължителни при участие по схема ПП
1. Запознат съм, че имам право на допълнително подпомагане за първите до 30 ха, за които имам право на плащане по СЕПП.

Подпис
Декларации, задължителни при участие по мерки НР1 и НР2
1. Запознат съм със задължението да извършвам земеделска дейност и да заявявам площи с природни ограничения в планинските
райони най-малко 5 (пет) последователни години след първото плащане.
2. Запознат съм със задължението да извършвам земеделска дейност и да заявявам площи с ограничения, различни от планинските
райони най-малко 5 (пет) последователни години след първото плащане.

Подпис
Декларации, задължителни при участие по мярка Н2000

1. Запознат съм, че площите, с които кандидатствам за подпомагане са в обхвата на мярка 213, определен съгласно чл. 1, ал. 4 от
Наредба № 3 от 23.02.2011г. за условията и реда за прилагане на мярка 213 „Плащания по Натура 2000 и плащания, свързани с
Директива 2000/60/ЕК – за земеделски земи” от ПРСР за периода 2007-2013г.
2. Запознат съм със задължението да спазвам забраните и ограниченията, разписани в заповедите за обявяване на защитените зони по
Натура 2000, съгласно чл. 12, ал.6 от ЗБР.
3. Запознат съм, че при влязъл в сила план за управление на защитена зона от Натура 2000 (чл. 28, ал. 1 от ЗБР) ще спазвам режимите
определени в него.
4. Запознат съм с изискването да не заявявам за подпомагане едни и същи площи по мярка 213 „Плащания по Натура 2000 и плащания,
свързани с Директива 2000/60/ЕК – за земеделски земи” и мярка 214 „Агроекологични плащания” от ПРСР 2007-2013 г., с изключение при
комбиниране на дейности по мярка 213 „Плащания по Натура 2000 и плащания, свързани с Директива 2000/60/ЕК – за земеделски земи” с
направление въвеждане на сеитбообръщение за опазване на почвите и водите от марка 214 „Агроекологични плащания”.

Подпис

Запознат съм, че нося наказателна отговорност по чл. 248а и/или чл. 313 от Наказателния кодекс за предоставени от мен неверни данни

Подпис/Дата

БРОЙ 22
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Заявление за подпомагане.

ФЛ УРН:

С Т Р. 4 1
УИН: попълва се служебно

Декларации, задължителни при участие по схеми НДЖ1 и ЯМ
1. Декларирам, че извършвам земеделска дейност и съм запознат, че към момента на подаване на заявлението или на плащането на
помощта:
- съм регистриран по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители (обн. ДВ.
бр.10 от 1999г.) или в база данни за производителите на тютюн и/или
- съм собственик на животно, животновъден обект или пчелно семейство, регистрирани в Системата за идентификация на животните и
регистрация на животновъдните обекти на Българската агенция по безопасност на храните и/или
- стопанисвам и съм очертал най-малко 0,1 хектара земеделска площ.

Подпис
Декларации, задължителни при участие по схема НДТ

1. Декларирам, че извършвам земеделска дейност и съм запознат, че към момента на подаване на заявлението или на плащането на
помощта:
- съм регистриран по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители (обн. ДВ.
бр.10 от 1999г.) или в база данни за производителите на тютюн и/или
- съм собственик на животно, животновъден обект или пчелно семейство, регистрирани в Системата за идентификация на животните и
регистрация на животновъдните обекти на Българската агенция по безопасност на храните и/или
- стопанисвам и съм очертал най-малко 0,1 хектара земеделска площ
2. През поне една от годините 2007, 2008 и 2009 съм отглеждал тютюн, който е изкупен и премиран по реда на Закона за тютюна и
тютюневите изделия.
3. Заявявам, че участвам в схемата на база на референтното ми количество тютюн, подлежащо на подпомагане по сортови групи,
определено от Фонд „Тютюн” въз основа на предоставени данни за изкупени количества.

Подпис
Декларации, задължителни при участие по схема НДЖ3

1. Запознат съм със задължението да отглеждам най-малко 80% от заявените овце майки и/или кози майки по схемата НДЖ3 най-малко
100 дни от деня, следващ последния ден за подаване на заявления.
2. Запознат съм с изискването да участвам само по една от схемите НДЖ3, НДЖ4 и НДЖ5.

Подпис

Декларации, задължителни при участие по схема КБТ
1. Запознат съм със задължението да отглеждам заявените крави и/или юници по схемата КБТ най-малко 100 дни от деня, следващ
последния ден за подаване на заявления.
2. Не притежавам индивидуална млечна квота.

Подпис
Декларации, задължителни при участие по схема НДКМ1, НДКМ2 или НДКМ3
1. Притежавам индивидуална млечна квота.
2. Запознат съм със задължението да отглеждам заявените крави най-малко 100 дни от деня, следващ последния ден за подаване на
заявления.
3. Фермата/фермите, с които кандидатствам за подпомагане са регистрирани в Регистъра на фермите за производство на краве мляко
съгласно Наредба № 4 от 19 февруари 2008 г.
4. Запознат съм с изискването да участвам с една ферма само по една от схемите НДКМ1, НДКМ2 или НДКМ3.

Подпис
Декларации, задължителни при участие по схема НДЖ4 или НДЖ5

1. Запознат съм със задължението да отглеждам заявените овце майки и/или кози майки по схемата НДЖ4 или НДЖ5 най-малко 100 дни
от деня, следващ последния ден за подаване на заявления.
2. Запознат съм с изискването да участвам само по една от схемите НДЖ3, НДЖ4 или НДЖ5.

Подпис

Общи документи за физически лица
Копие на лична карта/паспорт на управляващото лице
Копие на ЛК/паспорт на упълномощеното лице /в случай на упълномощаване/
Желая информацията, свързана с моето заявление да ми бъде изпращана чрез:
Електронна поща (e-mail)

Обикновена поща

Запознат съм, че нося наказателна отговорност по чл. 248а и/или чл. 313 от Наказателния кодекс за предоставени от мен неверни данни

Подпис/Дата

№ по ред

1

3

ЕКАТТЕ

4
6

Номер на БЗС
от ИСАК

7

Номер напарцел
от ИСАК

8

Култура
код

10

Страница

9

Напояван

Данни за идентификация на парцела

_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_

_ _,_ _
_ _,_ _
_ _,_ _
_ _,_ _
_ _,_ _
_ _,_ _
_ _,_ _
_ _,_ _
_ _,_ _
_ _,_ _
_ _,_ _
_ _,_ _
_ _,_ _
_ _,_ _
_ _,_ _
_ _,_ _
_ _,_ _
_ _,_ _

11

Площ
(ха)

Основание за
ползване

от

12

СЕПП
13

15

16

17

НР2

18

Н2000

19

Код

АЕП

ВЕСТНИК

Подпис/Дата

СНДП
14

НР1

Схеми/Мерки за подпомагане
НР
Н2000

ДЪРЖАВЕН

Запознат съм, че нося наказателна отговорност по чл. 248а и/или чл. 313 от Наказателния кодекс за предоставени от мен неверни данни

5

Физически
блок

УИН: попълва се служебно

За корекция

Таблица на използваните парцели 2014

ФЛ УРН:
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Подпис/Дата

Землище

2

Масив

Заявление за подпомагане.

СППЗ

С Т Р.
БРОЙ 22

1

2

1

Подпис/Дата

3

5

6

7

Страница

8

от

9

АЕП на животинска
единица
/код/

Подпис/Дата

10

АЕП базирани на площ
/код/

11

Килограми,
/за
Източнобалканска и
Дунавска бяла
свиня/

ВЕСТНИК

Запознат съм, че нося наказателна отговорност по чл. 248а и/или чл. 313 от Наказателния кодекс за предоставени от мен неверни данни

4

Ушна марка/паспорт/ЕИД
номер:

За едно животно може да е отбелязана САМО
една схема

Агроекологични плащания

3

2

1

Таблица за отглежданите животни 2014

4

Общ брой животни, за които
кандидатствам през текущата
кампания

Схема/Направление

ЖО №

Таблица за животните за кандидатстване по
схеми/мерки за подпомагане, обвързани с
производството

УИН: попълва се служебно

ДЪРЖАВЕН

Животновъден обект №

Порода

Вид

Биволи

3

2

Собственик/
наемател на
ЖО

Говеда

НДЖ 1

Собственик на
животното

Общ брой по видове,
за които
кандидатствам през
текущата кампания

Пол

Брой в регистъра,
към съответната
референтна дата
28.02.2009 г.

ФЛ УРН:

НДЖ 3
НДЖ 4
НДЖ 5

Вид

Таблица за животните за кандидатстване по
схема за подпомагане, необвързана с
производството

Заявление за подпомагане.

СКБТ
НДКМ1
НДКМ2
НДКМ3

БРОЙ 22
С Т Р. 4 3

ЕКАТТЕ

2

№

1

3

УИН: попълва се служебно

4

Стар № на
пчелина
6

Тип връзка (Собственик /
Наемател)

Подпис/Дата

Общ брой пчелни семейства:

5

Брой пчелни
семейства в
пчелина от БАБХ
7

Деклариран брой
пчелни семейства в
пчелина

9

Код на агроекологичната
дейност
АП11 / АП12

ДЪРЖАВЕН
ВЕСТНИК

Подпис/Дата

8

Дата на деклариране

44
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№ на пчелина
/съгласно регистрацията
му в БАБХ/

ФЛ УРН:

Таблица за описание на пчелините в стопанството 2014

Заявление за подпомагане.

С Т Р.
БРОЙ 22

БРОЙ 22

ДЪРЖАВЕН
Заявление за подпомагане.

ВЕСТНИК
ЕТ/ЮЛ УРН:

С Т Р. 4 5
УИН: попълва се служебно

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПОДПОМАГАНЕ 2014
Форма за ЕТ/Юридически лица

Дата на подаване

Този документ се попълва служебно, подписва се от кандидата за подпомагане и съдържа предварително регистрираните в ИСАК данни за кандидата,
по които ДФ "Земеделие" ще извърши проверки и ще оторизира съответните субсидии. Площи и/или животни, които не са налични в заявлението за
подпомагане не са обект на подпомагане по схемите и мерките на директни плащания!

Редакция на лични данни/банкова сметка

Редакция на парцели/схеми/животни

Данни за кандидата (ЕТ/ЮЛ)
Фирма
ЕИК по БУЛСТАТ
Регистрация в търговския регистър
Тип на организацията
Управляващо лице
Лична карта/паспорт № на управляващото
лице
Телефон
Адрес за кореспонденция
Адрес на управление
Електронна поща (e-mail)

УРН

ЕГН/ЛНЧ

Мобилен

Упълномощено лице за подаване на заявлението
Име, презиме, фамилия
ЕГН/ЛНЧ
Лична карта/паспорт №
Прилагам копие от нотариално заверено изрично пълномощно

Данни за банкова сметка
Титуляр
IBAN
Банка

BIC код

Прилагам копие на удостоверението за номер на банкова сметка
Прилагам копие от нотариално заверено изрично пълномощно

/в случай, че титулярът по сметката е различен от кандидата/

Схеми и мерки за подпомагане:
Схема за единно плащане на площ (СЕПП)
Схема за преразпределително плащане (СПП)
Схема за национални доплащания на хектар земеделска земя (СНДП)
Плащания за природни ограничения на земеделски стопани в планински райони (НР1)
Плащания за природни ограничения на земеделски стопани в райони, различни от планинските (НР2)
Схема за национални доплащания за тютюн, необвързана с производството (СНДТ)
Схема за национални доплащания за говеда и/или биволи, необвързана с производството (НДЖ1)
Схема за национални доплащания за овце майки и кози майки, обвързана с производството (НДЖ3)
Схема за отглеждане на овце майки и кози майки в икономически уязвими общини в южна България
(НДЖ4)
Схема за отглеждане на овце майки и кози майки в необлагодетелствани райони (НДЖ5)
Схема за крави с бозаещи телета (СКБТ)
Схема за поддържане на производството на краве мляко в икономически уязвими ферми, обвързана с
производството (НДКМ1)
Запознат съм, че нося наказателна отговорност по чл. 248а и/или чл. 313 от Наказателния кодекс за предоставени от мен неверни данни

Подпис/Печат/Дата

С Т Р.
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ДЪРЖАВЕН
Заявление за подпомагане.

ВЕСТНИК
ЕТ/ЮЛ УРН:

БРОЙ 22
УИН: попълва се служебно

Схема за поддържане на производството на краве мляко в необлагодетелстваните райони, обвързана с
производството (НДКМ2)
Схема за поддържане на производството на краве мляко в нитратно уязвимите зони, обвързана с
производството (НДКМ3)
Агроекологични плащания (АЕП)
Плащания по Натура 2000 и плащания, свързани с Директива 2000/60/ЕК – за земеделски земи (Н2000)
Схема за ягоди и малини, необвързани с производството (ЯМ)
Схема за подобряване качеството на плодове и зеленчуци (СППЗ)

Общи декларации:
1. Всички представени документи са достоверни.
2. Съгласен съм данни от заявлението съгласно чл. 3, ал. 1, т. 1 и т. 3 от Наредба №5 от 27.02.2009 г., както и размера на получената
субсидия, да бъдат публикувани съгласно условията на чл. 44а на Регламент 1290/2005.
3. Запознат съм с условията по схемите и мерките, за които кандидатствам за подпомагане.
4. Потвърждавам, че с подписването на заявлението, приемам правилата на схемите и мерките, за които кандидатствам за субсидия, и ще
осигурявам пълен и свободен достъп на служителите на РА, МЗХ и оторизираните представители на Европейската комисия за
извършване на проверки.
5. Потвърждавам, че след уведомяване, ще присъствам на извършването на инспекция на земеделското стопанство или ще осигуря
присъствието на упълномощен представител.
6. В заявлението са описани всички земеделски площи, които ползвам през текущата стопанска година.
7. Запознат съм с изизксването за цялата си селскостопанска дейност и през цялата календарна година да спазвам условията за
поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние, определени със заповед на министъра на земеделието и храните и
законоустановените изисквания за управление съгласно чл. 4, чл. 5 и Приложение II, буква А и буква Б от Регламент №73/2009 г.
8. Запознат съм, че финансовата субсидия за схемите: СЕПП, СПП, СКБТ, НДКМ1, НДКМ2, НДКМ3, НДЖ4, НДЖ5, ЯМ и CППЗ се изплаща
от Европейски фонд за гарантиране в земеделието (ЕФГЗ); НР1, НР2, АЕП и НАТУРА 2000 се изплаща от Европейски земеделски фонд за
развитие на селските райони (ЕЗФРСР); по схемите за национални доплащания СНДП, СНДТ, НДЖ1 и НДЖ3 от националния бюджет на
Република България.
9. Запознат съм със задължението да съхранявам документите, доказващи основанието ми за ползване на земеделските парцели, с които
кандидатствам за субсидия, за поне 5 (пет) години от годината на кандидатстване.
10. Запознат съм със задължението да осигуря към датата на заявяване и представя при поискване документи в указан срок, доказващи
правното основание за ползване (чл. 2а, ал. 2 от Наредба № 5 от 27.02.2009 г.) за всички земеделски парцели, с които кандидатствам за
подпомагане.
11. Запознат съм, че в случай на двойно декларирани площи следва да се явя в съответния ОПСМП не по-късно от първи декември в
годината на кандидастване. Освен изпращаните от ДФЗ уведомителни писма за застъпвания, информация се публикува и на интернет
страницата на ДФЗ, в системата за индивидуална справка.

Подпис

Декларации, задължителни при участие по схеми и мерки за подпомагане базирани на декларирани
площи (СЕПП, СПП, СНДП, НР1, НР2, АЕП, Н2000, СППЗ)
1. Към датата на кандидатстване заявените площи са в добро земеделско състояние по смисъла на Наредба № 5 от 2010 г. за условията
за допустимост за подпомагане на земеделските парцели по схеми за плащане на площ и за общите и регионални критерии за постоянни
пасища и съм запознат със задължението да ги поддържам в добро земеделско състояние до края на годината.

Подпис

Декларации, задължителни при участие по схема ПП
1. Запознат съм, че имам право на допълнително подпомагане за първите до 30 ха, за които имам право на плащане по СЕПП.

Подпис
Декларации, задължителни при участие по мерки НР1 и НР2
1. Запознат съм със задължението да извършвам земеделска дейност и да заявявам площи с природни ограничения в планинските
райони най-малко 5 (пет) последователни години след първото плащане.
2. Запознат съм със задължението да извършвам земеделска дейност и да заявявам площи с ограничения, различни от планинските
райони най-малко 5 (пет) последователни години след първото плащане.

Подпис
Декларации, задължителни при участие по мярка Н2000

1. Запознат съм, че площите, с които кандидатствам за подпомагане са в обхвата на мярка 213, определен съгласно чл. 1, ал. 4 от
Наредба № 3 от 23.02.2011г. за условията и реда за прилагане на мярка 213 „Плащания по Натура 2000 и плащания, свързани с
Директива 2000/60/ЕК – за земеделски земи” от ПРСР за периода 2007-2013г.
2. Запознат съм със задължението да спазвам забраните и ограниченията, разписани в заповедите за обявяване на защитените зони по
Натура 2000, съгласно чл. 12, ал.6 от ЗБР.
3. Запознат съм, че при влязъл в сила план за управление на защитена зона от Натура 2000 (чл. 28, ал. 1 от ЗБР) ще спазвам режимите
определени в него.
4. Запознат съм с изискването да не заявявам за подпомагане едни и същи площи по мярка 213 „Плащания по Натура 2000 и плащания,
свързани с Директива 2000/60/ЕК – за земеделски земи” и мярка 214 „Агроекологични плащания” от ПРСР 2007-2013 г., с изключение при
комбиниране на дейности по мярка 213 „Плащания по Натура 2000 и плащания, свързани с Директива 2000/60/ЕК – за земеделски земи” с
направление въвеждане на сеитбообръщение за опазване на почвите и водите от марка 214 „Агроекологични плащания”.

Подпис

Запознат съм, че нося наказателна отговорност по чл. 248а и/или чл. 313 от Наказателния кодекс за предоставени от мен неверни данни

Подпис/Печат/Дата

БРОЙ 22

ДЪРЖАВЕН
Заявление за подпомагане.

ВЕСТНИК
ЕТ/ЮЛ УРН:
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УИН: попълва се служебно

Декларации, задължителни при участие по схеми НДЖ1 и ЯМ
1. Декларирам, че извършвам земеделска дейност и съм запознат, че към момента на подаване на заявлението или на плащането на
помощта:
- съм регистриран по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители (обн. ДВ.
бр.10 от 1999г.) или в база данни за производителите на тютюн и/или
- съм собственик на животно, животновъден обект или пчелно семейство, регистрирани в Системата за идентификация на животните и
регистрация на животновъдните обекти на Българската агенция по безопасност на храните и/или
- стопанисвам и съм очертал най-малко 0,1 хектара земеделска площ.

Подпис
Декларации, задължителни при участие по схема НДТ

1. Декларирам, че извършвам земеделска дейност и съм запознат, че към момента на подаване на заявлението или на плащането на
помощта:
- съм регистриран по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители (обн. ДВ.
бр.10 от 1999г.) или в база данни за производителите на тютюн и/или
- съм собственик на животно, животновъден обект или пчелно семейство, регистрирани в Системата за идентификация на животните и
регистрация на животновъдните обекти на Българската агенция по безопасност на храните и/или
- стопанисвам и съм очертал най-малко 0,1 хектара земеделска площ.
2. През поне една от годините 2007, 2008 и 2009 съм отглеждал тютюн, който е изкупен и премиран по реда на Закона за тютюна и
тютюневите изделия.
3. Заявявам, че участвам в схемата на база на референтното ми количество тютюн, подлежащо на подпомагане по сортови групи,
определено от Фонд „Тютюн” въз основа на предоставени данни за изкупени количества.

Подпис
Декларации, задължителни при участие по схема НДЖ3

1. Запознат съм със задължението да отглеждам най-малко 80% от заявените овце майки и/или кози майки по схемата НДЖ3 най-малко
100 дни от деня, следващ последния ден за подаване на заявления.
2. Запознат съм с изискването да участвам само по една от схемите НДЖ3, НДЖ4 и НДЖ5.

Подпис

Декларации, задължителни при участие по схема КБТ
1. Запознат съм със задължението да отглеждам заявените крави и/или юници по схемата КБТ най-малко 100 дни от деня, следващ
последния ден за подаване на заявления.
2. Не притежавам индивидуална млечна квота.

Подпис
Декларации, задължителни при участие по схема НДКМ1, НДКМ2 или НДКМ3
1. Притежавам индивидуална млечна квота.
2. Запознат съм със задължението да отглеждам заявените крави най-малко 100 дни от деня, следващ последния ден за подаване на
заявления.
3. Фермата/фермите, с които кандидатствам за подпомагане са регистрирани в Регистъра на фермите за производство на краве мляко
съгласно Наредба № 4 от 19 февруари 2008 г.
4. Запознат съм с изискването да участвам с една ферма само по една от схемите НДКМ1, НДКМ2 или НДКМ3.

Подпис
Декларации, задължителни при участие по схема НДЖ4 или НДЖ5

1. Запознат съм със задължението да отглеждам заявените овце майки и/или кози майки по схемата НДЖ4 или НДЖ5 най-малко 100 дни
от деня, следващ последния ден за подаване на заявления.
2. Запознат съм с изискването да участвам само по една от схемите НДЖ3, НДЖ4 или НДЖ5.

Подпис

Общи документи за ЕТ/ЮЛ
Копие на лична карта/паспорт на управляващото лице
Копие на ЛК/паспорт на упълномощеното лице /в случай на упълномощаване/
Желая информацията, свързана с моето заявление да ми бъде изпращана чрез:
Електронна поща (e-mail)

Обикновена поща

Запознат съм, че нося наказателна отговорност по чл. 248а и/или чл. 313 от Наказателния кодекс за предоставени от мен неверни данни

Подпис/Печат/Дата
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Землище

3

ЕКАТТЕ

2

4
6

Номер на БЗС
от ИСАК

7

Номер напарцел
от ИСАК

8

Култура
код

10

_ _ _,_ _
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_ _ _,_ _
_ _ _,_ _
_ _ _,_ _
_ _ _,_ _
_ _ _,_ _
_ _ _,_ _
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_ _ _,_ _
_ _ _,_ _
_ _ _,_ _
_ _ _,_ _

11

Площ
(ха)

Основание за
ползване

от

12

СЕПП
13

Подпис/Печат/Дата

СНДП
14

15

16

НР1

17

НР2

18

Н2000

Схеми/Мерки за подпомагане
НР
Н2000

19

Код

АЕП

ВЕСТНИК

Страница

9

Напояван

Данни за идентификация на парцела

ДЪРЖАВЕН

Запознат съм, че нося наказателна отговорност по чл. 248а и/или чл. 313 от Наказателния кодекс за предоставени от мен неверни данни

5

Физически
блок

УИН: попълва се служебно

За корекция

Таблица на използваните парцели 2014

ЕТ/ЮЛ УРН:
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1
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Заявление за подпомагане.

СППЗ

С Т Р.
БРОЙ 22

ЕТ/ЮЛ УРН:

1

2

1

Подпис/Печат/Дата

4

5

6

За едно животно може да е отбелязана САМО
една схема

7

Страница

8

от

9

АЕП на животинска
единица
/код/

Подпис/Печат/Дата

10

АЕП базирани на площ
/код/

Агроекологични плащания

11

Килограми,
/за
Източнобалканска и
Дунавска бяла
свиня/

ВЕСТНИК

Запознат съм, че нося наказателна отговорност по чл. 248а и/или чл. 313 от Наказателния кодекс за предоставени от мен неверни данни

3

Ушна марка/паспорт/ЕИД
номер:

3

2

1

Таблица за отглежданите животни 2014

4

Общ брой животни, за които
кандидатствам през текущата
кампания

Схема/Направление

ЖО №

Таблица за животните за кандидатстване по
схеми/мерки за подпомагане, обвързани с
производството

УИН: попълва се служебно

ДЪРЖАВЕН

Животновъден обект №

Порода

Вид

Биволи

3

2

Собственик/
наемател на
ЖО

Говеда

НДЖ 1

Собственик на
животното

Общ брой по видове,
за които
кандидатствам през
текущата кампания

Пол

Брой в регистъра,
към съответната
референтна дата
28.02.2009 г.

НДЖ 3
НДЖ 4
НДЖ 5

Вид

Таблица за животните за кандидатстване по
схема за подпомагане, необвързана с
производството

Заявление за подпомагане.
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4

Стар № на
пчелина
6

Тип връзка (Собственик /
Наемател)

Подпис/Печат/Дата

Общ брой пчелни семейства:

5

Брой пчелни
семейства в
пчелина от БАБХ
7

Деклариран брой
пчелни семейства в
пчелина
9

Код на агроекологичната
дейност
АП11 / АП12

ДЪРЖАВЕН
ВЕСТНИК

Подпис/Печат/Дата

8

Дата на деклариране
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№ на пчелина
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Заявление за подпомагане.
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ВЕСТНИК
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Декларация за запознаване с определенията за нередности

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЗАПОЗНАВАНЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЯТА ЗА НЕРЕДНОСТ
Дата на отпечатване и печат на ОД

УИН

Данни за кандидата (Физическо лице)
Име
ЕГН / ЛНЧ
Дата на раждане
Пол
Лична карта/паспорт №
Телефон
Адрес за кореспонденция
Постоянен адрес
Електронна поща (e-mail)

УРН

Мобилен

Данни за кандидата (ЕТ/ЮЛ)
Фирма
ЕИК по БУЛСТАТ
Регистрация в търговския регистър
Тип на организацията
Управляващо лице
Лична карта/паспорт № на управляващото лице
Телефон
Адрес за кореспонденция
Адрес на управление
Електронна поща (e-mail)

УРН

ЕГН/ЛНЧ
Мобилен

Упълномощено лице за подаване на заявлението
Име, презиме, фамилия
ЕГН
Лична карта/паспорт №
Прилагам копие от нотариално заверено изрично пълномощно

Декларирам:

1. Запознат/а съм с определението за нередност, съгласно Регламент (ЕО) № 1848/2006 г., както следва:
„нередност“ е всяко нарушение на разпоредба на правото на Общността, в резултат на действие или
бездействие от икономически оператор, което е имало или би имало за резултат нарушаването на общия
бюджет на Общностите или на бюджетите, управлявани от тях, или посредством намаляването или загубата
на приходи, произтичащи от собствени ресурси, които се събират направо от името на Общностите или
посредством извършването на неоправдан разход
2. Запознат/а съм с определението за съмнение за измама, съгласно Регламент (ЕО) № 1848/2006 г., както
следва:
„съмнение за измама“ е нередност, която е била предмет на първоначално решение по административен
или съдебен ред, което дава основание за завеждане на дела на национално равнище, с цел да се установи
наличието на умишлено деяние, по-специално измама, както е по член 1, параграф 1, буква a) от Конвенцията
от 26 юли 1995 г. относно защита на финансовите интереси на Европейските общности, създадена на базата
на член K.3 от Договора за Европейски съюз
3. Запознат/а съм с определението за измама, съгласно Конвенцията за защита на финансовите интереси на
Европейските общности, както следва :
„измама” е всяко умишлено действие или бездействие, свързано с:
- Използването или представянето на фалшиви, грешни или непълни изявления или документи, което води до
злоупотреба, нередно теглене или неправомерно намаляване на средства от общия бюджет на Европейските
общности или от бюджети, управлявани от или от името на Европейските общности;
`
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Декларация за запознаване с определенията за нередности

- Укриване на информация в нарушение на конкретно задължение, водещо до резултатите, споменати в
предходната подточка;
- Използването на такива средства за цели, различни от тези, за които са отпуснати първоначално;
- Злоупотреба на правомерно получена облага със същия ефект
4. Запознат/а съм с възможните начини, по които мога да подам сигнал за нередност или съмнение за измама,
който се отнася до дейността на ДФ „Земеделие” по прилагането на схемите и мерките по директни плащания
на площ или е свързан с изпълнение на проекти, финансирани от фондове на Европейския съюз, а именно:
- до Изпълнителния директор на ДФ „Земеделие”;
- до ВКП или компетентната прокуратура;
- до други компетентни институции в Република България;
- до председателя на Съвета за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси
на Европейските общности и до Ръководителя на Дирекция „Координация на борбата с правонарушенията,
засягащи финансовите интереси на Европейските общности” в Министерството на вътрешните работи;
- до Европейската служба за борба с измамите (ОЛАФ) към Европейската комисия.

Подпис/Печат/Дата

`
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София 1618, бул. “Цар Борис III” 136
тел.: 02/81-87-100

факс: 02/81-87-267, dfz@dfz.bg, www.dfz.bg

ДЕКЛАРАЦИЯ
Долуподписаният/ата _______________________________________________________________
с ЕГН: _________________ в качеството ми на1__________________________________________
___________________________________________________________________________________

Д Е К Л А Р И Р А М, Ч Е СЪМ ЗАПОЗНАТ СЪС СЛЕДНОТО:
Държавен фонд "Земеделие" – Разплащателна агенция (ДФЗ) е администратор на лични
данни по смисъла на чл. 3 от Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) и е вписан в Регистъра
на администраторите на лични данни под идентификационен номер 197214.
ДФЗ обработва лични данни, събрани във връзка с кандидатстване и участие по
програмите, схемите и мерките, прилагани от ДФЗ, във връзка със задълженията му по Закона за
подпомагане на земеделските производители, наредбите, свързани с директните плащания на
площ, Програмата за развитие на селските райони и наредбите, свързани с прилагането й,
Оперативна програма за развитие на сектор "Рибарство", европейското законодателство и
предвидени в други нормативни актове дейности.
Информацията, предоставена на ДФЗ във връзка с кандидатстване и участие по схемите и
мерките, прилагани от ДФЗ, отнасяща се до кандидати, бенефициенти и/или упълномощени от
тях лица, не се предоставя на трети лица, освен при наличие на изрично съгласие и/или в
предвидени в нормативен акт случаи.
Кандидатите/бенефициентите предоставят доброволно на ДФЗ следните категории лични
данни: три имена, ЕГН, адрес, данни от лична карта (паспортни данни), телефон, ел. поща, пол,
както и допълнителни данни, необходими във връзка с участието по съответните схеми и мерки,
прилагани от ДФЗ. В случай на упълномощаване, за упълномощените лица, ДФЗ обработва
следните категории лични данни: три имена, ЕГН, данни от лична карта (паспортни данни).
При отказ от предоставяне на посочените данни ДФЗ не приема, съответно не разглежда
документите.
Всяко физическо лице има право на достъп до отнасящи се за него лични данни, които се
обработват от ДФЗ, и право на коригиране на същите при условията и реда, предвидени в ЗЗЛД.
Дата:________________

1

Декларатор: ____________________
(подпис)

Посочва се качеството на деклариращия (кандидат/бенефициент/пълномощник), както и съответната схема или
мярка, по която се кандидатства.
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София 1618, бул. “Цар Борис III” 136
тел.: 02/81-87-100

факс: 02/81-87-267, dfz@dfz.bg, www.dfz.bg

ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ. 19 И 20 ОТ ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ
ДАННИ

Държавен фонд "Земеделие" – Разплащателна агенция (ДФЗ) е администратор на лични
данни по смисъла на чл. 3 от Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) и е вписан в Регистъра
на администраторите на лични данни под идентификационен номер 197214.
ДФЗ обработва лични данни, събрани във връзка с кандидатстване и участие по
програмите, схемите и мерките, прилагани от ДФЗ, във връзка със задълженията му по Закона за
подпомагане на земеделските производители, наредбите, свързани с директните плащания на
площ, Програмата за развитие на селските райони и наредбите, свързани с прилагането й,
Оперативна програма за развитие на сектор "Рибарство", европейското законодателство и
предвидени в други нормативни актове дейности.
Информацията, предоставена на ДФЗ във връзка с кандидатстване и участие по схемите и
мерките, прилагани от ДФЗ, отнасяща се до кандидати, бенефициенти и/или упълномощени от
тях лица, не се предоставя на трети лица, освен при наличие на изрично съгласие и/или в
предвидени в нормативен акт случаи.
Кандидатите/бенефициентите предоставят доброволно на ДФЗ следните категории лични
данни: три имена, ЕГН, адрес, данни от лична карта (паспортни данни), телефон, ел. поща, пол,
както и допълнителни данни, необходими във връзка с участието по съответните схеми и мерки,
прилагани от ДФЗ. В случай на упълномощаване, за упълномощените лица, ДФЗ обработва
следните категории лични данни: три имена, ЕГН, данни от лична карта (паспортни данни).
При отказ от предоставяне на посочените данни ДФЗ не приема, съответно не разглежда
документите.
Всяко физическо лице има право на достъп до отнасящи се за него лични данни, които се
обработват от ДФЗ, и право на коригиране на същите при условията и реда, предвидени в ЗЗЛД.
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Приложение за кандидатстване по мярка 214 „Агроекологични плащания” 2014
Настоящото приложение е неразделна част от общото заявление за подпомагане

УРН:

Дата на подаване:

„Заявление за плащане”
Редакция на направление / парцели / животни / пчелни семейства

Заявени за подпомагане направления:
Биологично растениевъдство
Биологично пчеларство
Възстановяване и поддържане на затревени площи с висока природна стойност
Поддържане на местообитанията на защитени видове в обработваеми земи, разположени в
орнитологични важни места
Поддържане на характеристики на ландшафта с направление традиционно отглеждане на овощни
култури
Въвеждане на сеитбообращение за опазване на почвите и водите
Контрол на почвената ерозия
Опазване на застрашени от изчезване местни породи
Традиционни практики за сезонна паша (пасторализъм)
Декларирам, че през текущата година намалявам площта, за която имам поет агроекологичен
ангажимент и спазвам разпоредбите на чл. 24, ал. 2 на НАРЕДБА № 11 от 6.04.2009 г. (към Заявлението
прилагам и обяснение, в което посочвам причините за намаляване на площите)
Прилагам следните документи и:

………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..
Запознат съм, че нося наказателна отговорност по чл.248а и/или чл.313
от Наказателния кодекс за предоставени от мен неверни данни
Подпис и Печат (за ЕТ и Юридически лица):

Попълва се в случай, че заявлението е попълнено със съдействие на НССЗ:
Заявлението е попълнено със съдействието на НССЗ* гр.
Име на служителя от НССЗ:

Подпис:

Номер на приемо-предавателен протокол:
*Попълва се безплатно само за кандидати - полупазарни стопанства, получили финансово подпомагане по мярка 141
"Подпомагане на полупазарни стопанства в процес на преструктуриране" от ПРСР 2007 – 2013 г.
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Общи декларации:
1. Запознат съм с изискването да премина курс до 31 декември на втората година от ангажимента и ще предоставя най-късно
с подаване на заявление за третата година поне един от следните задължителни документи за удостоверяване на опит за
извършване на агроекологични дейности, преминато обучение или информационни дейности:
1.1. Копие от диплома, удостоверяваща преминат изпит по агроекология, или удостоверение за преминат курс,
обучение или информационна дейност по агроекология, издадени от обучаваща институция.
1.2. Копие от уведомително писмо за извършено плащане по мярка 1.3 „Развитие на селскостопански дейности, целящи
опазването на околната среда” от Националния план за развитие на земеделието и селските райони 2000 –2006 г. по
програма САПАРД.
1.3. Копие от сертификат или писмено доказателство за съответствие на произведените растителни и/или пчелни
продукти с правилата на биологично производство (поне веднъж за 5 - годишното агроекологично задължение), издадени
от контролиращото лице (за под-мярка „Биологично земеделие”).
2. Запознат съм и спазвам всички изисквания, произтичащи от агроекологичните ми задължения, от началото на първата
година на кандидатстване и участие в мярка 214 „Агроекологични плащания”.
3. Запознат съм с изискването да водя дневник за всички извършвани дейности на територията на земеделското стопанство
през 5–те години на поетото задължение.
4. Запознат съм с изискването да спазвам изискванията за управление на агроекологичните дейности, определени в мярка
214 „Агроекологични плащания” на Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г. (ПРСР), за които
кандидатствам за период от 5 последователни години.
5. Запознат съм с изискването на чл. 50а от Регламент №1698/2009 г. да спазвам, в рамките на цялото стопанство,
законоустановените изисквания за управление и условията за добро земеделско и екологично състояние, предвидени в
членове 5 и 6 от и в приложения II и III към Регламент (ЕО) № 73/2009, както и минималните изисквания за торене и
използване на продукти за растителна защита (ПРЗ).
6. Запознат съм с изискването през цялата календарна година да спазвам добрите земеделски и екологични условия и
законоустановените изисквания за управление определени със заповед на Министъра на земеделието и храните за цялата ми
селскостопанска дейност.
7. Запознат съм с изискването при изменение на изискванията за кръстосано спазване и минималните изисквания за торене и
използване на продукти за растителна защита, съгласно чл. 46 от Регламент (ЕО) № 1974/2006 и отказ от моя страна да
поема задължение да спазвам завишени изисквания, ще уведомя писмено ДФЗ-РА в срок до 20 работни дни след
обнародването на измененията.
8. Запознат съм с изискването да спазвам базовите изисквания за извършваните агроекологични дейности, които ще
изпълнявам в 5 последователни години.
9. Не съм заявил за подпомагане едни и същи площи по мярка 213 „Плащания по Натура 2000 и плащания, свързани с
Директива 2000/60/EК – за земеделски земи” и по мярка 214 „Агроекологични плащания” от ПРСР 2007 – 2013 г. с изключение
при комбиниране на дейностите по мярка 213 „Плащания по Натура 2000 и плащания, свързани с Директива 2000/60/ЕО - за
земеделски земи“ от ПРСР 2007 - 2013 г. с направление въвеждане на сеитбообращение за опазване на почвите и водите.
10. Запознат съм, че на всеки две години Управляващият орган на ПРСР 2007 – 2013 г. ще преразглежда нивата на
компенсаторните плащания по мярка 214 „Агроекологични плащания” и същите могат да бъдат увеличени или намалени.
Запознат съм, че нося наказателна отговорност по чл.248а и/или чл.313 от Наказателния кодекс за предоставени от мен неверни данни

Подпис и Печат (за ЕТ и Юридически лица):

Общи документи по мярка 214, които предоставям или съм предоставил:
1. Копие от диплома, удостоверяваща преминат изпит по агроекология, или удостоверение за преминат курс, обучение
или информационна дейност по агроекология, издадени от обучаваща институция.
2. Копие от уведомително писмо за извършено плащане по мярка 1.3 „Развитие на селскостопански дейности, целящи
опазването на околната среда” от Националния план за развитие на земеделието и селските райони 2000 – 2006 г. по
програма САПАРД;
3. Копие от сертификат или писмено доказателство за съответствие на произведените продукти с правилата на
биологичното производство, издадени от контролиращо лице, получило разрешение съгласно чл. 18, ал. 1 от Закона
за прилагане на Общите организации на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз (за под-мярка
„Биологично земеделие”).
4. Копие от нотариално заверено пълномощно, чрез което изрично се упълномощава друго лице да управлява
агроекологичните дейности (само в случай че кандидатът е юридическо лице или едноличен търговец). В този случай
документът по т. 1-3 трябва да е на името на упълномощеното лице.
Запознат съм, че нося наказателна отговорност по чл.248а и/или чл.313 от Наказателния кодекс за предоставени от мен неверни данни

Подпис и Печат (за ЕТ и Юридически лица):

Приложение за кандидатстване по мярка 214 „Агроекологични плащания”
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Декларации, задължителни за участие по направление „Биологично растениевъдство”:

1. Запознат съм с изискването да извършвам агроекологичните дейности върху едни и същи земеделски площи в
продължение на 5 последователни години от първата година на поемане на агроекологичния ангажимент.
2. Запознат съм с изискването да спазвам разпоредбите на чл. 6, ал. 1 и 2 от Закона за опазване на земеделските земи.
3. Запознат съм с изискванията да използвам ПРЗ съгласно чл. 14, ал. 1 от Закона за защита на растенията.
4. Предоставям или съм предоставил през предходна година:
- копие от договора и/или анекси с контролиращо лице, получило разрешение съгласно чл. 18, ал. 1 от Закона за прилагане
на Общите организации на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз;
или
- договор и/или анекси с трето лице, заверен от контролиращото лице (само в случай че нямате сключен индивидуален
договор с контролиращо лице, а извършвате производство като подизпълнител за трето лице, което притежава такъв
договор);
и
- договор и/или анекси между контролиращото лице и третото лице (само в случай че нямате сключен индивидуален договор с
контролиращо лице, а извършвате производство като подизпълнител за трето лице, което притежава такъв договор).
5. Предоставеният договор и/или анекси с контролиращо лице, получило разрешение съгласно чл. 18, ал. 1 от Закона за
прилагане на Общите организации на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз, обхваща всички земеделски
парцели, заявени за подпомагане за дейности по направление „Биологично растениевъдство”.
6. При нанасяне на вреда от трети лица, унищожаване на култура върху заявен за подпомагане парцел или част от него,
разораване на пасища или пожар, се задължавам да уведомя писмено ДФЗ-РА в срок от 10 работни дни от настъпване на
събитието, като представя и копие от документ от съответното подразделение на Министерството на вътрешните работи,
който удостоверява събитието.
7. В случай на промяна на заявената за подпомагане култура и/или удължаване на периода на преход на парцел, и/или
връщането на биологичен парцел в период на преход, ще уведомя писмено ДФЗ-РА в срок от 10 работни дни от промяната,
като приложа променения и съгласуван с контролиращото лице план за сеитбооборот и/или документ, заверен от
контролиращото лице, удостоверяващ налагането на удължаване на периода на преход на парцел или връщането на
биологичен парцел в период на преход.
Запознат съм, че нося наказателна отговорност по чл.248а и/или чл.313 от Наказателния кодекс за предоставени от мен неверни данни

Подпис и Печат (за ЕТ и Юридически лица):

Допълнителни декларации при участие по направление „Биологично растениевъдство” (отнася се само
за производителите на посевен и посадъчен материал):
1. Произвеждам посевен и посадъчен материал за култура, включена в приложение № 5, част А от Наредба № 1 от
27.05.1998 г. за фитосанитарен контрол (ДВ, бр. 82 от 1998 г).

Запознат съм, че нося наказателна отговорност по чл.248а и/или чл.313 от Наказателния кодекс за предоставени от мен неверни данни

Подпис и Печат (за ЕТ и Юридически лица):

Документи по направление „Биологично растениевъдство”:
1. Копие от договор и/или анекси с контролиращо лице, получило разрешение съгласно чл. 18, ал. 1 от Закона за
прилагане на Общите организации на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз.
2. Копие от удостоверение за регистрация в официалния регистър за фитосанитарен (растителен) контрол на
съответната областна дирекция по безопасност на храните (ОДБХ), само при биологично производството на посевен и
посадъчен материал за културите, включени в Приложение 5, част А на Наредба № 1 от 27.05.1998 за
фитосанитарния контрол. (Само при условие, че е отбелязана т. 1 от допълнителни декларации по направление
„Биологично растениевъдство”).
3. Копие от сертификат или писмено доказателство за съответствие на произведените растителни продукти с
правилата на биологичното производство (поне веднъж за 5 - годишното агроекологично задължение), издадени от
контролиращото лице по т. 1 (краен срок за получаване на документа от кандидата е 30.09 на петата година от
първото одобрено заявление за подпомагане, като същият следва да бъде предоставен пред ДФЗ – РА най-късно до
30.10 на петата година от първото одобрено заявление за подпомагане).
4. Копия от:
- договор и/или анекси с трето лице, заверен от контролиращото лице (само в случай че нямате сключен
индивидуален договор с контролиращо лице по т. 1, а извършвате производство като подизпълнител за трето лице,
което притежава такъв договор);
- договор и/или анекси между контролиращото лице и третото лице (само в случай че нямате сключен
индивидуален договор с контролиращо лице по т. 1, а извършвате производство като подизпълнител за трето лице,
което притежава такъв договор).
Запознат съм, че нося наказателна отговорност по чл.248а и/или чл.313 от Наказателния кодекс за предоставени от мен неверни данни

Подпис и Печат (за ЕТ и Юридически лица):

Приложение за кандидатстване по мярка 214 „Агроекологични плащания”
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Декларации, задължителни за участие по направление „Биологично пчеларство”:

1. Запознат съм с изискването да не намалявам броя пчелни семейства, за които съм поел петгодишно задължение, под
минималния изискван брой от 20 пчелни семейства.
2. Запознат съм с изискването да отглеждам всички пчелни семейства в стопанството по метода на биологичното
производство.
3. Запознат съм с изискването да спазвам разпоредбите на чл. 15, т. 2 и т. 3 и чл. 16 от Закона за пчеларството.
4. Запознат съм с изискването най-късно с подаването на „Заявление за плащане” през следващата година да представя в
ДФЗ-РА анекс към договора с контролиращото лице, ако увелича броя на пчелните семейства през текущата година.
5. Предоставям или съм предоставил през предходна година:
- копие от договор и/или анекси с контролиращо лице, получило разрешение съгласно чл. 18, ал. 1 от Закона за прилагане на
Общите организации на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз;
или
- договор и/или анекси с трето лице, заверен от контролиращото лице (само в случай че нямате сключен индивидуален
договор с контролиращо лице, а извършвате производство като подизпълнител за трето лице, което притежава такъв
договор);
и
- договор и/или анекси между контролиращото лице и третото лице (само в случай че нямате сключен индивидуален договор с
контролиращо лице, а извършвате производство като подизпълнител за трето лице, което притежава такъв договор).
6. Предоставеният договор и/или анекси с контролиращо лице, получило разрешение съгласно чл. 18, ал. 1 от Закона за
прилагане на Общите организации на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз, обхваща всички пчелни
семейства в стопанството ми.
Запознат съм, че нося наказателна отговорност по чл.248а и/или чл.313 от Наказателния кодекс за предоставени от мен неверни данни

Подпис и Печат (за ЕТ и Юридически лица):

Специфични документи по направление „Биологично пчеларство”:
1. Копие от договор и/или анекси с контролиращо лице, получило разрешение съгласно чл. 18, ал. 1 от Закона за
прилагане на Общите организации на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз.
2. Копие от удостоверение за регистрация или пререгистрация на пчелина по образец, одобрен със заповед на
изпълнителния директор на БАБХ.
3. Попълнена таблица за описание на всички пчелини в стопанството, регистрирани в системата на БАБХ.
4. Копие от сертификат или писмено доказателство за съответствие на произведените пчелни продукти с правилата на
биологично производство (поне веднъж за 5 - годишното агроекологично задължение), издадени от контролиращото
лице по т. 1 (краен срок за получаване на документа от кандидата е 30.09 на петата година от първото одобрено
заявление за подпомагане, като същият следва да бъде предоставен пред ДФЗ – РА най-късно до 30.10 на петата
година от първото одобрено заявление за подпомагане).
5. Копия от:
- договор и/или анекси с трето лице, заверен от контролиращото лице (само в случай че нямате сключен
индивидуален договор с контролиращо лице по т. 1, а извършвате производство като подизпълнител за трето лице,
което притежава такъв договор);
- договор и/или анекси между контролиращото лице и третото лице (само в случай че нямате сключен
индивидуален договор с контролиращо лице по т. 1, а извършвате производство като подизпълнител за трето лице,
което притежава такъв договор).

Запознат съм, че нося наказателна отговорност по чл.248а и/или чл.313 от Наказателния кодекс за предоставени от мен неверни данни

Подпис и Печат (за ЕТ и Юридически лица):

Декларации, задължителни за участие по направление „Възстановяване и поддържане на затревени
площи с висока природна стойност” (ВПС-1):

1. Запознат съм с изискването да извършвам агроекологичните дейности върху едни и същи земеделски площи в
продължение на 5 последователни години от първата година на поемане на агроекологичния ангажимент.
2. Запознат съм с изискването да спазвам разпоредбите на чл. 46 от Закона за биологичното разнообразие и чл. 64, т. 3 от
Закона за лова и опазването на дивеча.
3. Запознат съм и ще поддържам всички парцели в един блок на земеделското стопанство само с паша или само с косене.
Запознат съм, че нося наказателна отговорност по чл.248а и/или чл.313 от Наказателния кодекс за предоставени от мен неверни данни

Подпис и Печат (за ЕТ и Юридически лица):

Допълнителни декларации при участие по направление
площи с висока природна стойност” (ВПС-1):

„Възстановяване и поддържане на затревени

1. Запознат съм с изискването да поддържам максимална гъстота на животинските единици на хектар до 1,5 ЖЕ/ха, в
случай че извършвам свободна паша след последната коситба (само ако сте избрали да поддържате затревената
площ чрез косене и възнамерявате да извършвате свободна паша след последната коситба).
Запознат съм, че нося наказателна отговорност по чл.248а и/или чл.313 от Наказателния кодекс за предоставени от мен неверни данни

Подпис и Печат (за ЕТ и Юридически лица):
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Специфични документи по направление „Възстановяване и поддържане на затревени площи с висока
природна стойност” (ВПС-1):
1. Копие от годишно разрешително за паша и/или документ по чл. 123, ал. 2 или ал. 3 от Закона за горите, когато се
ползва наета земя в защитената територия.
Запознат съм, че нося наказателна отговорност по чл.248а и/или чл.313 от Наказателния кодекс за предоставени от мен неверни данни

Подпис и Печат (за ЕТ и Юридически лица):

Декларации, задължителни за участие по направление „Поддържане на местообитанията на защитени
видове в обработваеми земи, разположени в орнитологични важни места” (ВПС-4):

1. Запознат съм с изискването да извършвам агроекологичните дейности върху едни и същи земеделски площи в
продължение на 5 последователни години от първата година на поемане на агроекологичния ангажимент.
2. Запознат съм с изискването да спазвам разпоредбите на чл. 64, т. 1, 2, 4, 5, 6, 7 и 8 от Закона за лова и опазването на
дивеча.
Запознат съм, че нося наказателна отговорност по чл.248а и/или чл.313 от Наказателния кодекс за предоставени от мен неверни данни

Подпис и Печат (за ЕТ и Юридически лица):

Допълнителни декларации при участие по направление „Поддържане на местообитанията на защитени
видове в обработваеми земи, разположени в орнитологични важни места” (ВПС-4):
1. Декларирам, че през текущата година ще използвам ПРЗ от втора (ограничена) категория единствено след
преминат курс на обучение съгласно Наредба № 104 от 22.08.2006 г. за контрол върху предлагането на пазара и
употребата на продукти за растителна защита (обн., ДВ, бр. 81 от 6.10.2006 г.).
2. Запознат съм с изискването за прибиране на реколтата след 31 юли в площи с гнезда на Ливаден блатар (Circus
pygargus) съгласно Приложение № 2 от Наредба № 11 от 06.04.2009 г. (само за код АП18.1).
3. Запознат съм с изискването да засадя и отглеждам есенни зърнено-житни култури в местообитания на зимуващи
видове гъски на минимум 50 % от заявените по дейността площи (само за код АП18.2).
4. Запознат съм с изискването да превърна обработваемите земи, които са местообитания на Царски орел (Aquila
heliaca) или Египетски лешояд (Neophron percnopterus) в пасища и впоследствие ги поддържам екстензивно чрез паша
или косене (само за код АП18.3).
5. Запознат съм с изискването през първата година от прилагането на дейността до 30 септември да осигуря засяване
на площите по т. 4 с тревна житна смеска (само за код АП18.3).
6. Запознат съм с изискването да не използвам хербициди в периода 15 октомври – 15 март за дейността по т. 3
(само за код АП18.2).
Запознат съм, че нося наказателна отговорност по чл.248а и/или чл.313 от Наказателния кодекс за предоставени от мен неверни данни

Подпис и Печат (за ЕТ и Юридически лица):

Специфични документи по направление „Поддържане на местообитанията на защитени видове в
обработваеми земи, разположени в орнитологични важни места” (ВПС-4):
1. Копие от удостоверение за преминат курс на обучение за употребата на ПРЗ от втора (ограничена) категория,
издадено от НСРЗ (само ако предвиждате използването на такива продукти през текущата година и e отбелязана т. 1
от допълнителните декларации по направлението).
2. Копие от диплома за висше агрономическо образование или средно земеделско – растениевъден профил (само ако
предвиждате използването на ПРЗ от втора (ограничена) категория през текущата година и e отбелязана т. 1 от
допълнителните декларации по направлението).
3. Копие от разходно-оправдателни документи за закупуване тревна житна смеска за количество минимум от 50 кг/ха
до 30 септември на първата година или на годината, в която кандидатът увеличава площите (само за код АП18.3).
Запознат съм, че нося наказателна отговорност по чл.248а и/или чл.313 от Наказателния кодекс за предоставени от мен неверни данни

Подпис и Печат (за ЕТ и Юридически лица):

Декларации, задължителни за участие по направление „Традиционно отглеждане на овощни култури”:

1. Запознат съм с изискването да извършвам агроекологичните дейности върху едни и същи земеделски площи в
продължение на 5 последователни години от първата година на поемане на агроекологичния ангажимент.
2. Запознат съм с изискването да водя дневник за проведените химични обработки и употребените торове, подобрители на
почвата и биологично активни вещества за всеки парцел (по образец, одобрен от министъра на земеделието и храните).
3. Запознат съм с изискването да информирам съответната областна дирекция по безопасност на храните (ОДБХ) преди
извършване на растителнозащитни мероприятия с авиационна техника.
4. Не съм предлагал и съм запознат с изискването да не предлагам на пазара плодовете от овощната градина.
Запознат съм, че нося наказателна отговорност по чл.248а и/или чл.313 от Наказателния кодекс за предоставени от мен неверни данни

Подпис и Печат (за ЕТ и Юридически лица):

Приложение за кандидатстване по мярка 214 „Агроекологични плащания”
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Допълнителни декларации при участие по направление „Традиционно отглеждане на овощни култури”:
1. Декларирам, че през текущата година ще използвам ПРЗ от втора (ограничена) категория единствено след
преминат курс на обучение съгласно Наредба № 104 от 22.08.2006 г. за контрол върху предлагането на пазара и
употребата на продукти за растителна защита. (обн., ДВ, бр. 81 от 6.10.2006 г.)

Запознат съм, че нося наказателна отговорност по чл.248а и/или чл.313 от Наказателния кодекс за предоставени от мен неверни данни

Подпис и Печат (за ЕТ и Юридически лица):

Специфични документи по направление „Традиционно отглеждане на овощни култури”:

1. Копие от свидетелство за преминат курс на обучение за употребата на ПРЗ от втора (ограничена) категория,
издадено от НСРЗ (само ако предвиждате използването на такива продукти през текущата година и e отбелязана т. 1
от допълнителните декларации по направлението).
2. Копие от диплома за висше агрономическо образование или средно земеделско – растениевъден профил (само ако
предвиждате използването на ПРЗ от втора (ограничена) категория през текущата година и e отбелязана т. 1 от
допълнителните декларации по направлението).
3. Удостоверение от НССЗ по местонахождение на традиционната овощна градина, че тя отговаря на изискванията по
направление “Традиционно отглеждане на овощни градини” от мярка „Агроекологични плащания” (при подаване на
„Заявление за подпомагане”).

Запознат съм, че нося наказателна отговорност по чл.248а и/или чл.313 от Наказателния кодекс за предоставени от мен неверни данни

Подпис и Печат (за ЕТ и Юридически лица):

Декларации, задължителни за участие по направление „Въвеждане на сеитбообращение за опазване на
почвите и водите”:
1. Запознат съм с изискването да изпълнявам дейностите по направлението върху едни и същи земеделски площи в
продължение на 5 последователни години от първата година на поемане на агроекологичния ангажимент.
2. Запознат съм с изискването да предоставя с подаване на заявление през втората година план за балансирано торене (план
за управление на хранителните вещества) за оставащия период на ангажимента, заверен от дипломиран агроном.
3. Запознат съм с изискването да предоставя с подаването на заявление през втората и петата година копие от документ за
извършен агрохимичен анализ на почвата за площите, върху които ще се прилага сеитбообращение.
4. Запознат съм с изискването да извършвам сеитбообращението върху декларираните парцели съгласно заверения план,
представен през първата година на участие в мярката.
Запознат съм, че нося наказателна отговорност по чл.248а и/или чл.313 от Наказателния кодекс за предоставени от мен неверни данни

Подпис и Печат (за ЕТ и Юридически лица):

Специфични документи по направление „Въвеждане на сеитбообращение за опазване на почвите и водите”:
1. Копие от петгодишен план за поне четириполно сеитбообращение, заверен от дипломиран агроном.
2. Копие от становище на БАБХ, че земеделското стопанство и дейността му отговарят на изискванията на Закона за
защита на растенията.
3. Копие от документ за извършен агрохимичен анализ на почвата за площите, върху които ще се прилага
сеитбообращение (представя с подаването на заявление през втората и петата година).
4. Копие от план за балансирано торене, заверен от дипломиран агроном (план за управление на хранителните
вещества) за оставащия период на ангажимента, с подаване на заявлението през втората година.
5. Копие от диплома за висше образование на агронома, заверил плана по т. 1 и т. 4.
Запознат съм, че нося наказателна отговорност по чл.248а и/или чл.313 от Наказателния кодекс за предоставени от мен неверни данни

Подпис и Печат (за ЕТ и Юридически лица):

Декларации, задължителни за участие по направление „Контрол на почвената ерозия”:
1. Запознат съм с изискването да извършвам агроекологичните дейности върху едни и същи земеделски площи в
продължение на 5 последователни години от първата година на поемане на агроекологичния ангажимент.
2. Запознат съм с изискването да спазвам разпоредбите на чл. 6, ал. 1, т. 4 от Закона за опазване на земеделските земи.
3. Запознат съм, че при кандидатстване по дейност „Превръщане на обработваеми земи в пасища” площта на парцелите,
заявени с код АП29, не е и няма да бъде включвана в сеитбообращение поне 5 години от началото на годината, в която съм
регистриран за участие.
Запознат съм, че нося наказателна отговорност по чл.248а и/или чл.313 от Наказателния кодекс за предоставени от мен неверни данни

Подпис и Печат (за ЕТ и Юридически лица):

Специфични документи по направление „Контрол на почвената ерозия”:
1. Копие от петгодишен план с избраните противоерозионни дейности съгласно изискванията за управление на
направлението, заверен от дипломиран агроном.
2. Копие от диплома за висше образование на агронома, заверил плана.
Запознат съм, че нося наказателна отговорност по чл.248а и/или чл.313 от Наказателния кодекс за предоставени от мен неверни данни

Подпис и Печат (за ЕТ и Юридически лица):
Приложение за кандидатстване по мярка 214 „Агроекологични плащания”
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Декларации, задължителни за участие по направление „Опазване на застрашени от изчезване местни породи”:

1. Запознат съм с изискването да не намалявам броя на одобрените животни (по видове) от подадено заявление за подпомагане,
с което съм поел пет годишен ангажимент.
2. Запознат съм с изискването да ползвам постоянно затревени площи за паша на животните, в съответствие с изискванията за
поддържане на гъстотата на животинските единици на хектар – до 2 ЖЕ/ха за всички ЖЕ в стопанството (с изключение на
Източнобалканска свиня и Дунавска бяла свиня).
3. Запознат съм с изискването да отглеждам животните, с които кандидатствам, за период от 5 години, като при намаляване на
броя им вследствие на клане, продажба, смърт или кражба ще представям на ДФЗ-РА съответните документи (до 100 дни от деня,
следващ последният ден за подаване на заявленията за подпомагане или с подаване на „Заявление за плащане” на следващата
година, ако събитието се е случило след този период).
4. Запознат съм с изискването да спазвам разпоредбите на чл. 51, ал. 1 и 2 и чл. 132, ал. 1 от Закона за ветеринарномедицинската
дейност.
5. Запознат съм с изискването да водя регистър по образец ЗХОЖ-69 Регистър на животновъден обект, утвърден със Заповед №
РД 11-30/08.03.2011 г. на изпълнителния директор на БАБХ.
Запознат съм, че нося наказателна отговорност по чл.248а и/или чл.313 от Наказателния кодекс за предоставени от мен неверни данни

Подпис и Печат (за ЕТ и Юридически лица):

Специфични документи по направление „Опазване на застрашени от изчезване местни породи”:
1. Копие от "Зоотехнически сертификат” или „Сертификат за произход” за говеда, биволи, овце, кози и свине, а за
еднокопитните - идентификационен документ (паспорт) за регистрирано еднокопитно животно, издаден от ИАСРЖ или
съответната Развъдна организация (само за новите, неодобрени животни от застрашени от изчезване местни породи).
2. Копие от разрешение за пасищно отглеждане на източнобалканската свиня, издадено от кмета на съответната община
(за земите извън горския фонд), а за земите от горския фонд - от държавното горско стопанство.
3. Копие от документ по чл. 123, ал. 2 или ал. 3 от Закона за горите за земи и гори от горски фонд
4. Документ за загубите на животните ( до 100 дни от деня, следващ последният ден за подаване на заявленията за
подпомагане или с подаване на „Заявление за плащане” на следващата година, ако събитието се е случило след този
период ).

Запознат съм, че нося наказателна отговорност по чл.248а и/или чл.313 от Наказателния кодекс за предоставени от мен неверни данни

Подпис и Печат (за ЕТ и Юридически лица):

Декларации, задължителни за участие по направление „Традиционни практики за сезонна паша на животните
(пасторализъм”):

1. Запознат съм с изискването да спазвам разпоредбите чл. 21 от Закона за защитените територии.
2. Запознат съм с изискването да спазвам изискването за поддържане на гъстота на животинските единици върху затревените
площи съгласно Плановете за управление на Националния парк, в който извършвам дейността.
3. Запознат съм с изискването да спазвам разпоредбите на чл. 51, ал. 1 и 2 и чл. 132, ал. 1 от Закона за ветеринарномедицинската
дейност.
4. Запознат съм с изискването да водя регистър по образец ЗХОЖ-69 Регистър на животновъден обект, утвърден със Заповед №
РД 11-30/08.03.2011 г. на изпълнителния директор на БАБХ.
5. Запознат съм с изискването да представям при проверка на място образец ЗХОЖ-09 Ветеринарномедицинско свидетелство за
придвижване/транспортиране на животни, утвърден със Заповед № РД 11-30/08.03.2011 г. на изпълнителния директор на БАБХ.
6. Запознат съм с изискването да не извеждам по-голям брой животни от записаните в разрешителното за паша, издадено от
съответната дирекция на национален парк „Рила“, „Пирин” или „Централен Балкан”.
Запознат съм, че нося наказателна отговорност по чл.248а и/или чл.313 от Наказателния кодекс за предоставени от мен неверни данни

Подпис и Печат (за ЕТ и Юридически лица):

Специфични документи по направление „Традиционни практики за сезонна паша на животните
(пасторализъм”):
1. Копие от годишно разрешително за паша, издадено от съответната дирекция на национален парк „Рила“ „Пирин” или
„Централен Балкан”.

2. Копия от сертификатите за произход на каракачанските кучета, издадени от Международна асоциация на каракачанските
кучета.
3. Копие от удостоверение от Международна асоциация на каракачанските кучета, че кучетата са работни.
Запознат съм, че нося наказателна отговорност по чл.248а и/или чл.313 от Наказателния кодекс за предоставени от мен неверни данни

Подпис и Печат (за ЕТ и Юридически лица):

Приложение за кандидатстване по мярка 214 „Агроекологични плащания”
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15. В преходната разпоредба се създава § 1б:
„§ 1б. През 2014 г. не се подават заявления
за подпомагане за първа година по мярка
„Агроекологични плащания“ и чл. 4, ал. 2,
чл. 11, ал. 2 и чл. 12, ал. 5 от Наредба № 5
от 27 февруари 2009 г. за условията и реда за
подаване на заявления по схеми и мерки за
директни плащания не се прилагат.“
§ 16. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Димитър Греков
1458

МИНИСТЕРСТВО
НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ
Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ 8 от 2001 г. за обема и съдържанието на
устройствените схеми и планове (обн., ДВ,
бр. 57 от 2001 г.; изм., бр. 68 от 2004 г., бр. 51
от 2005 г. и бр. 66 от 2008 г.)
§ 1. В наименованието на наредбата думите
„схеми и“ се заличават.
§ 2. В чл. 1 думите „схеми и“ се заличават.
§ 3. В чл. 2 думите „схеми и“ се заличават.
§ 4. В чл. 3 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в текста на ал. 1 думите „схеми и“ се
заличават;
б) точка 1 се изменя така:
„1. да създават планова основа за дългосрочно, устойчиво устройствено развитие на
териториите, обвързано с документите за
стратегическо планиране и програмиране на
регионалното развитие и с документите за
стратегическо планиране на пространственото развитие, регламентирани в Закона за
регионалното развитие (ЗРР);“
в) в т. 5 след думите „защитените територии“ се добавя „и зони“;
г) в т. 8 думите „културно-историческото“
се заменят с „недвижимото културно“.
2. В ал. 2 думите „чл. 119 ЗУТ“ се заменят
с „чл. 125 ЗУТ“, а думите „схемата или плана“
се заменят с „устройствения план“.
§ 5. В чл. 4 думите „схеми и“ се заличават,
а думите „чл. 118 и 124 ЗУТ“ се заменят с
„чл. 124 и 124а ЗУТ“.
§ 6. В чл. 5 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „схеми и“ се заличават, а
след думата „ползва“ се добавя „информация
от проучванията и експертизите по чл. 103,
ал. 6 ЗУТ и“.
2. В ал. 2 думите „схеми и“ се заличават.
3. В ал. 3 думите „схеми и“ се заличават.
4. Алинея 4 се изменя така:

ВЕСТНИК

БРОЙ 22

„(4) Устройствените планове се изпълняват
с компютърни технологии в цифров и графичен вид. Форматът на записа в цифров вид
се определя по реда на Закона за кадастъра
и имотния регистър (ЗКИР).“
§ 7. Част втора с чл. 6 – 14 се отменя.
§ 8. В чл. 16 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 1 след думите „защитените територии“ се добавя „защитените зони, санитарно-охранителни зони на водоизточници“ и се
поставя запетая, а след думите „територии
за възстановяване“ се поставя запетая и се
добавя „водните течения и площи“;
б) в т. 3 запетаята след думата „публична“
се заличава;
в) в т. 4 след думата „инфраструктура“ се
добавя „и сервитутните им зони“;
г) създава се т. 7:
„7. територии за специални обекти, свързани с отбраната и сигурността на страната, и
прилежащи към тях забранени и сервитутни
зони.“
2. В ал. 2:
а) точка 2 се отменя;
б) в т. 6 накрая се добавя „по Закона за
устройството на Черноморското крайбрежие
(ЗУЧК)“;
в) в т. 7 след думата „горските“ се поставя запетая и съюзът „и“ се заличава, а след
думата „нарушените“ се поставя запетая и се
добавя „защитените“;
г) в т. 8 думите „рекреационни гори“ се
заменят със „специални гори с рекреационно
значение“;
д) в т. 9 думите „паметници на културно-историческото наследство“ се заменят с
„недвижими културни ценности“.
§ 9. В чл. 17, ал. 1 думите „и 126“ се заличават.
§ 10. В чл. 18 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2:
а) в т. 2, буква „б“ думите „структура за“
се заменят със „структура на“;
б) т. 3 се изменя така:
„3. териториални проучвания: релеф, климат, геология и хидрология, флора, фауна,
поземлен ресурс по територии (урбанизирани
територии – населени места и селищни образувания, земеделски територии, горски територии, защитени територии и защитени зони,
защитени територии за опазване на културното
наследство, нарушени територии, територии,
заети от води и водни обекти, територии на
транспорта), структура на собствеността (държавна собственост – изключителна, публична
и частна, общинска собственост – публична
и частна, частна собственост);“
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в) в т. 4 след думата „собствеността“ се
добавя в скоби „държавна, общинска и частна
собственост“;
г) в т. 7 след думата „култура“ се поставя
запетая и се добавя „включително обекти на
недвижимото културно наследство“;
д) в т. 8 думата „далекосъобщителната“
се заменя с „електронната съобщителна“, а
в текста в скоби след думата „пристанища“
се поставя запетая и се добавя „автобусни и
железопътни гари“;
е) точка 10 се отменя.
2. В ал. 3 т. 3 се отменя.
3. В ал. 6, т. 2 се правят следните изменения и допълнения:
а) в буква „а“ думите „паметници на културата“ се заменят с „недвижими културни
ценности“;
б) букви „б“ и „в“ се изменят така:
„б) земеделски територии;
в) горски територии;“
в) в буква „г“ след думите „защитени местности“ се добавя „защитени зони“ и се поставя
запетая, думите „паметници на културата“ се
заменят със „защитени територии за опазване
на културното наследство“, а в текста в скоби
накрая се добавя „и др.“;
г) в буква „з“ думите „далекосъобщителни
мрежи“ се заменят с „електронни съобщителни мрежи“.
4. Създава се ал. 8:
„(8) Екологичната оценка е част от ОУПО.
Обхватът и съдържанието на екологичната
оценка се определят по реда и при условията на
Закона за опазване на околната среда (ЗООС)
и Закона за биологичното разнообразие (ЗБР).“
§ 11. В глава четвърта се създава чл. 20а:
„Чл. 20а. Измененията на ОУПО се правят
на сравнителен чертеж, съдържащ извадка от
действащия план и изменението на плана в
мащаба на действащия план. Със заданието се
определят необходимите обем и съдържание
на проучванията и придружаващите схеми.
Измененията на ОУПО съдържат сравнителна
таблица за променените показатели. Върху
действащия план се отбелязват по подходящ
начин обхватът на изменението и данните за
административния акт, с който е одобрено
изменението. При повече изменения, водещи до
неяснота и/или двусмислие, се изготвя копие
на действащия план с отразените изменения
и с описания на всички административни
актове за първоначалния план и последвалите
изменения.“
§ 12. В чл. 21 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 1 след думата „развитие“ се поставя
запетая и се добавя „опазване на недвижимото
културно наследство“;
б) точка 4 се отменя.
2. В ал. 2:
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а) в т. 1 думите „културно-историческото“
се заменят с „недвижимото културно“, а след
думата „възстановяване“ се добавя „водни
течения и площи“ и се поставя запетая;
б) точка 4 се изменя така:
„4. териториите за активно прилагане на
ландшафтноустройствени мероприятия, в т.ч.
териториите за превантивна устройствена
защита съгласно чл. 10, ал. 3 ЗУТ;“
в) създават се т. 6 и 7:
„6. териториите с вероятно разпространение на предвидими природни бедствия и
необходимите превантивни мерки и начин на
устройство и защита;
7. териториите за специални обекти, свързани с отбраната и сигурността на страната, и
прилежащи към тях забранени и сервитутни
зони.“
3. В ал. 3:
а) в т. 2 думите „паметниците на културно-историческото наследство“ се заменят с
„недвижимите културни ценности“;
б) в т. 6 накрая се добавя „по ЗУЧК“;
в) в т. 8 думите „рекреационни гори“ се
заменят със „специални гори с рекреационно
значение“;
г) в т. 9 думите „паметници на културно-историческото наследство“ се заменят с
„недвижими културни ценности“.
§ 13. В чл. 22, ал. 1 думите „и 126“ се
заличават.
§ 14. В чл. 23 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2:
а) в т. 3 буква „г“ се изменя така:
„г) селищни паркове и градини, крайселищни паркове, защитени територии и защитени
зони, земеделски територии, горски територии,
нарушени територии, територии, заети от води
и водни обекти, територии на транспорта;“
б) точка 4 с букви „а“ – „е“ се отменя;
в) в т. 6:
аа) в основния текст думите „културно-историческо“ се заменят с „недвижимо културно“;
бб) буква „а“ се изменя така:
„а) характеристика на единичните и груповите обекти на недвижимото култу рно
наследство – категория, принадлежност към
исторически период, състояние и функции,
потенциал за развитие;“
вв) в буква „б“ думите „паметниците на
културата“ се заменят с „обектите на недвижимото културно наследство“;
г) в т. 7, буква „б“ след думата „фонд“ се
поставя точка и запетая и текстът до края
се заличава;
д) в т. 8:
аа) в буква „а“ след думата „характеристика“ се поставя точка и запетая и текстът
до края се заличава;
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бб) в буква „в“ след думата „връзки“ се
поставя точка и запетая и текстът до края
се заличава;
вв) буква „д“ се изменя така:
„д) показатели за устройство и застрояване – плътност на застрояване, интензивност
на застрояване, озеленена площ;“
е) в т. 13:
аа) в буква „а“ думата „далекосъобщителната“ се заменя с „електронната съобщителна
мрежа“;
бб) в буква „б“ след думата „гари“ се добавя
„метростанции“ и се поставя запетая;
вв) в буква „ж“ накрая се добавя „и други
съоръжения“;
ж) в т. 15:
аа) буква „б“ се изменя така:
„б) соц иа лно -иконом и ческ и п рог нози,
съобразени с документите за стратегическо
планиране и програмиране на регионалното
развитие и с документите за стратегическо
планиране на пространственото развитие,
регламентирани в ЗРР;“
бб) в буква „г“ думите „паметници на културно-историческото наследство“ се заменят
с „недвижими културни ценности“;
вв) в буква „д“ след думите „защитени
територии“ се добавя „защитени зони“ и се
поставя запетая, а след думата „водни“ се
добавя „площи и“.
2. В ал. 3, т. 8 думите „далекосъобщителните мрежи“ се заменят с „електронните
съобщителни мрежи“.
3. Създава се ал. 5:
„(5) Екологичната оценка е част от ОУП.
Обхватът и съдържанието на екологичната
оценка се определят по реда и при условията
на ЗООС и ЗБР.“
§ 15. В чл. 24, ал. 3, т. 3 числото „10“ и
запетаята пред него се заличават.
§ 16. В чл. 25 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „територии с историческо,
етнографско или архитектурно значение“ се
заменят със „защитени територии за опазване
на обектите на недвижимото културно наследство“, а думите „с културно-историческо“ се
заменят с „на недвижимото културно“.
2. В ал. 2:
а) в т. 1 букви „а“ и „б“ се изменят така:
„а) характеристика и потенциал за устойчиво развитие на обектите и на териториите
на недвижимото културно наследство;
б) предложения за опазване и устойчиво
развитие на обектите и на териториите на
недвижимото културно наследство;“
б) в т. 2 букви „а“ и „б“ се изменят така:
„а) опорен план за съществуващото разположение, вида и категорията на обектите на
недвижимото културно наследство съгласно
изискванията на Закона за културното наследство (ЗКН);
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б) план-схема за опазване и устойчиво развитие на обектите на недвижимото културно
наследство.“
3. Създава се ал. 4:
„(4) Окончателният проект на ОУП за защитени територии на недвижимото културно
наследство или в обхвата на които попадат
такива, се съгласува по реда на ЗКН.“
§ 17. В глава пета, раздел І се създава
чл. 25а:
„Чл. 25а. Проектите за изменение на ОУП
на градове със землищата им, на селищни
образувания с национално значение и на
защитени територии за опазване на обектите на недвижимото културно наследство се
разработват в съответствие с изискванията
на чл. 20а.“
§ 18. В чл. 28, ал. 1 се правят следните
изменения и допълнения:
1. В т. 8 думите „местата за паркиране и
гариране“ се заменят с „гаражите и местата
за паркиране“.
2. В т. 13 след думата „газостанции“ се поставя запетая и се добавя „места със зарядни
колонки за електрически превозни средства
(ЕПС)“.
§ 19. В чл. 29 в основния текст след думата
„система“ се добавя „може да“.
§ 20. В чл. 31 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2 думите „паркиране и гариране“
се заменят с „гаражи и места за паркиране“.
2. В ал. 3, т. 2 думите „паркирането и гарирането“ се заменят с „гаражите и местата
за паркиране“.
§ 21. В чл. 32, т. 1 думите „паркирането,
гарирането“ се заменят с „гаражите и местата
за паркиране“.
§ 22. В глава пета раздел ІІІ с чл. 35 – 38
и раздел ІV с чл. 39 – 44 се отменят.
§ 23. В чл. 45 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Екологичната оценка е част от ПУП.
Обхватът и съдържанието на екологичната
оценка се определят по реда и при условията
на ЗООС и ЗБР.“
§ 24. В чл. 46 се правят следните допълнения:
1. В ал. 3 след думата „територия“ се добавя
„или за цялото землище“.
2. В ал. 4 в основния текст след думата
„застрояване“ се добавя „може да“.
§ 25. В чл. 47 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В основния текст думите „Агенцията
по кадастъра“ се заменят с „Агенцията по
геодезия, картография и кадастър (АГКК)“.
2. Точка 2 се изменя така:
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„2. копия от кадастралната и специализираните карти в М 1:500 или М 1:1000 на
прозрачна, недеформируема основа и/или
върху непрозрачна основа и в цифров вид;“.
3. Създава се нова т. 9:
„9. данни за кварталите и поземлените
имоти с вероятно разпространение на предвидими природни бедствия;“.
4. Досегашната т. 9 става т. 10, като думите „културно-историческото“ се заменят с
„недвижимото културно“.
5. Досегашната т. 10 става т. 11.
§ 26. В чл. 48 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2:
а) в т. 1:
аа) в основния текст след думите „строителни граници“ се поставя запетая и се добавя
„границите на зона „А“ и зона „Б“ по ЗУЧК“;
бб) буква „а“ се изменя така:
„а) границите, устройствените зони, конкретното предназначение и режима на устройство на поземлените имоти със следното
предназначение: за жилищни функции; за производствени и складови дейности; за курортни
и рекреационни дейности и вилен отдих; за
озеленени площи, лесопаркове, паркове и градини; за спорт и атракции; за обществено и
делово обслужване; за движение и транспорт;
мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура и техните сервитутни ивици, вкл.
санитарно-охранителните зони на водоизточници; за комунално обслужване; за земеделска
дейност; за горски насаждения; за природна
защита (защитени територии и зони по ЗЗТ
и ЗБР); за защитени територии за опазване
на културното наследство; за превантивна
защита; за възстановяване и рекултивация;
за специално предназначение; за смесено
предназначение; за друго предназначение;“
вв) в буква „в“ след думата „тротоари“
се добавя „осови линии и осови точки“ и се
поставя запетая;
гг) в буква „к“ думите „плътност на усвояване“ и запетаята след тях се заличават;
дд) буква „л“ се изменя така:
„л) гаражите и местата за паркиране, вкл.
местата със зарядна инфраструктура за ЕПС,
с означение на капацитета им;“
ее) буква „м“ се изменя така:
„м) недвижими културни ценности в обхвата
на защитените територии за опазване на културното наследство, определени в зависимост
от предписанията за тяхното опазване;“
жж) буква „п“ се изменя така:
„п) защитените територии по категории
съгласно ЗЗТ и защитените зони съгласно ЗБР;“
зз) буква „р“ се отменя;
б) в т. 2 думата „зелените“ се заменя с
„озеленените площи“, а думата „културата“ се
заменя с „недвижимото културно наследство“;
в) в т. 3:
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аа) в основния текст след думите „вертикално планиране“ се добавя „от 1998 г.“;
бб) в буква „к“ думата „само“ се заличава;
г) в т. 4:
аа) буква „д“ се изменя така:
„д) електронните съобщителни мрежи;“
бб) буква „з“ се отменя.
2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Към подробните устройствени планове за териториите на общините по ЗУЧК се
изработват специализирани схеми за прилежащата акватория.“
3. В ал. 4:
а) основният текст се изменя така:
„(4) Със специализираната схема по ал. 3
се определят следните зони:“;
б) в т. 1 думите „и къпане“ се заличават.
4. В ал. 5, т. 1 думите „територии с обекти на културно-историческото наследство и
защитени територии“ се заменят със „защитени територии за опазване на културното
наследство по ЗКН, защитени територии и
защитени зони по ЗЗТ и ЗБР“.
5. Създават се ал. 6 и 7:
„(6) Предварителният проект на ПУП за
територии със специално предназначение,
свързани с отбраната и сигурността на страната, се изработва съгласно изискванията
на ал. 1 и 2, като в плана за застрояване се
отразяват по подходящ начин и:
1. границите на забранените зони, в които
е недопустимо застрояване, ползване, престой
и преминаване;
2. сервитутните зони, с които се въвеждат
ограничения за промяна на предназначението
и режима на ползване на засегнатите поземлени имоти;
3. задължителните и ограничителните линии на застрояване и височината, без да се
посочват данни за съществуващите сгради,
постройки, мрежи и съоръжения.
(7) Проектът на ПУП по ал. 6 се придружава с необходимите схеми за техническата
инфраструктура, определени в заданието за
проектиране.“
§ 27. В чл. 49 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1, като в
т. 2 думите „и „р“ и запетаята след тях се
заличават.
2. Създават се ал. 2 и 3:
„(2) В случаите, когато предварителният
проект за ПУП е съгласуван и приет без забележки, той се одобрява като окончателен.
(3) Окончателният проект на ПУП за територии със специално предназначение, свързани с отбраната и сигурността на страната,
се изработва въз основа на предварителния
проект по чл. 48, ал. 6 и 7 и решенията на
специализирания експертен съвет по устройство на територията по чл. 6, ал. 6 ЗУТ.“
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§ 28. В чл. 50 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В т. 1 думите „картотекирането на съществуващата растителност“ се заменят с
„регистъра на озеленените площи и картотекираната растителност“.
2. В т. 2:
а) в буква „а“ думите „едроразмерната
растителност“ се заменят с „картотекираната растителност (дълготрайни декоративни
дървета и дървета с историческо значение)“;
б) създава се буква „г“:
„г) план-схемата за разполагане на преместваеми обекти и рекламни съоръжения
към ПУП за паркове и градини се изработва
в мащаба на окончателния проект.“
§ 29. В чл. 51 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 3 в текста в скоби след думата
„подлези“ се поставя запетая и се добавя
„метростанции“;
б) в т. 6 след думата „паркинг-гаражите“
се поставя запетая и се добавя „вкл. местата
със зарядна инфраструктура за ЕПС“;
в) в т. 7 след думата „газостанциите“ се
добавя „местата със зарядна инфраструктура
за ЕПС“ и се поставя запетая.
2. В ал. 2, т. 3 думите „паметници на културата“ се заменят с „недвижими културни
ценности“.
3. В ал. 3 след думата „планове“ се добавя
„може да“.
§ 30. В чл. 52 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В основния текст думите „културноисторическото“ се заменят с „недвижимото
културно“.
2. В т. 1:
а) в буква „а“ думите „паметници на културата“ се заменят с „недвижими културни
ценности“;
б) в буква „б“ думите „към паметниците
на културно-историческото наследство“ се заменят със „за опазване и устойчиво развитие
на защитените територии на недвижимото
културно наследство“.
3. Точка 2 се изменя така:
„2. в опорния план се отразяват всички
единични и групови недвижими културни
ценности с техните граници и охранителни
зони;“.
§ 31. В чл. 53, ал. 2 след думата „територии“
се добавя „и защитени зони“.
§ 32. В чл. 54, ал. 3 след думата „регулация“
се добавя „може да“.
§ 33. В чл. 56, ал. 2 се правят следните
изменения и допълнения:
1. В т. 1 думите „и „р“ се заличават.
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2. В т. 5 думите „урбанизирани територии,
граничещи с Черно море“ се заменят с „териториите на общините по ЗУЧК“.
§ 34. В чл. 59, ал. 1 думите „по задание от
възложителя въз основа на“ се заменят с „в
съответствие с“, а думите „и съгласно задание“ се заменят с „и въз основа на задание,
изработено съгласно чл. 125 ЗУТ“.
§ 35. В чл. 62, ал. 2 думите „културноисторическото“ се заменят с „недвижимото
културно“.
§ 36. В чл. 62а се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1, т. 2 думата „собственост“ се
заменя с „ползване“.
2. В ал. 3:
а) в основния текст думите „Министерството на земеделието и горите, Агенцията
по кадастъра“ се заменят с „Министерството
на земеделието и храните, Министерството
на околната среда и водите, Министерството
на културата, АГКК“;
б) в т. 1 числото „10“ се заменя с „11“.
§ 37. В чл. 62в, ал. 3 се правят следните
допълнения:
1. В т. 1, буква „а“ в началото на текста се
добавя „границите на административно-териториалните единици“ и се поставя запетая,
а след думата „землищните“ се добавя „и
строителните“.
2. В т. 2 накрая се добавя „със схема на
графичните материали с обозначение на тяхната последователност“.
§ 38. В наименованието на част пета думите
„схеми и“ се заличават.
§ 39. В чл. 63 думите „схеми и“ се заличават.
§ 40. В чл. 64, т. 1 се правят следните
изменения:
1. В буква „а“ думите „устройствена схема“
и запетаята след тях се заличават.
2. В буква „д“ думите „единен граждански
номер“ и запетаята след тях се заличават.
§ 41. В чл. 65 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в основния текст думите „схеми и“ се
заличават;
б) в т. 1 думите „или устройствената схема“
се заличават;
в) в т. 3 думите „и възложителя“ се заличават.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Графичните материали за ОУ П и
цялостните планове за застрояване без измененията им се представят на хартия или на
друг недеформируем материал, позволяващи
тяхното многократно ползване, и в цифров
вид върху технически носител.“
3. В ал. 3 накрая се добавя „и в цифров
вид върху технически носител“.
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4. В ал. 4 думите „устройствените схеми и“
се заличават, а накрая се добавя „и в цифров
вид върху технически носител“.
5. В ал. 5 накрая се добавя „и в цифров
вид върху технически носител“.
6. Алинея 6 се изменя така:
„(6) Устройствените планове се изработват
в оригинал и копия и се предават от изпълнителя на възложителя, както следва:
1. общ устройствен план, подлежащ на
одобряване от министъра на регионалното
развитие – един оригинал на хартиен носител
и в цифров вид върху технически носител и
копие на хартиен носител и в цифров вид върху
технически носител за съответната община;
2. общ устройствен план, подлежащ на
одобряване от общинския съвет – един оригинал на хартиен носител и в цифров вид върху
технически носител;
3. подробен устройствен план, подлежащ
на одобряване от министъра на регионалното
развитие или от областния управител – един
оригинал на хартиен носител и в цифров
вид върху технически носител и съответния
брой копия на хартиен носител и в цифров
вид върху технически носител за съответните
общини и за АГКК;
4. подробен устройствен план, подлежащ на
одобряване от общинския съвет или от кмета
на общината – един оригинал на хартиен носител и в цифров вид върху технически носител
и копие на хартиен носител и в цифров вид
върху технически носител за АГКК;
5. парцеларен план – един оригинал на
хартиен носител и в цифров вид върху техни ческ и носи т ел за одобряващ и я орга н,
копие на хартиен носител и в цифров вид
върху технически носител за АГКК и копия
от плана на хартиен носител и в цифров вид
върху технически носител по землища за
съответните общини, когато парцеларният
план не се одобрява от тях;
6. подробен устройствен план за територии
със специално предназначение, свързани с
отбраната и сигурността на страната, разрешени по реда на чл. 124а, ал. 6 ЗУТ – един
оригинал на хартиен носител и в цифров вид
на технически носител.“
§ 42. Член 67 се отменя.
§ 43. Член 68 се изменя така:
„Чл. 68. (1) Изискванията към съдържанието
и оформянето на графичните материали към
проектните части на устройствените планове
са определени в приложение № 1.
(2) Изискванията за изобразяването на
графичните елементи на територията към
видовете устройствени планове са определени
в приложение № 2.
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(3) Илюстрации на части от устройствени
планове от различен тип са показани в приложение № 3.
(4) За разновидностите на устройствените
планове, които не са разгледани в приложенията по ал. 1, 2 и 3, се прилагат общите
разпоредби, а начинът на графично изобразяване на елементи, които не са посочени в
приложенията, се определя със заданието към
съответния план.“
§ 44. В чл. 69 думата „устройствени“ пред
думата „схеми“ се заличава, а думите „графичните указания и таблици към тази наредба“
се заменят с „изискванията по чл. 68“.
§ 45. В преходните и заключителните разпоредби се правят следните изменения:
1. Параграф 5 се изменя така:
„§ 5. До създаването на кадастрални карти
и кадастрални регистри:
1. Общите устройствени планове се изработват въз основа на топографски карти и
наличните кадастрални и други данни съгласно
чл. 115 ЗУТ и наличните планове по § 6, ал. 7
от преходните разпоредби на ЗУТ.
2. Подробните устройствени планове се изработват въз основа на наличните планове по
§ 6, ал. 7 от преходните разпоредби на ЗУТ.“
2. В § 6 думите „схеми и“ се заличават.
3. В § 7 думите „или конкурс за проектиране
на устройствени схеми по чл. 118, ал. 3 ЗУТ“
се заличават, а думите „те се изработват“ се
заменят с „тя се изработва“.
4. В § 9 думите „и благоустройството“ се
заличават.
§ 46. Създава се приложение № 1 към
чл. 68, ал. 1:
„Приложение № 1
към чл. 68, ал. 1
Изисквания за съдържанието и оформянето
на графичните материали към проектните
части на устройствените планове
Изработване на ОУП
1. Тези изисквания се отнасят за видовете
ОУП по чл. 105 ЗУТ.
2. Общите устройствени планове съдържат:
2.1. Граници – държавна граница, граници
на административно-териториалните единици, землищни граници, строителни граници,
граници на поземлените имоти;
2.2. Очертания на териториите с общо (преобладаващо) предназначение с обозначение
на устройствения им режим;
2.3. Очертания, обозначения и показатели
на устройствените зони, териториите и самостоятелните терени (поземлени имоти) с
устройствен режим;
2.4. Терени на мрежите и съоръженията на
транспортната техническа инфраструктура и
на комуникационно-транспортната система;
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2.5. Терени на мрежите и съоръженията на
другата техническа инфраструктура;
2.6. Обозначения на обекти и мероприятия.
3. При изчертаването на елементите на
ОУП се спазват следните общи правила:
3.1. Общите устройствени планове съдържат
очертания и сигнатури на площни, линейни
и точкови обекти, както и буквено-цифрови
обозначения и надписи. Очертанията и сигнатурите на обектите се наричат „териториални
елементи“.
3.2. Върху плана не може да има неидентифицирани териториални елементи, което
означава, че всяка територия трябва да има
поне общо (преобладаващо) предназначение.
3.3. Делители на териториите и устройствените зони са трасетата от различен клас на
транспортната техническа инфраструктура и
на комуникационно-транспортната система,
естествените делители, като водни течения,
дерета и други елементи на релефа. Една
територия с общо (преобладаващо) предназначение и/или устройствена зона не може да
съдържа делител. При отсъствие на делители
границите на териториалните елементи на
плана се определят според фактическото им
ползване или проектното им предназначение.
3.4. Генерализацията на контури, трасета
и местоположения на обекти се извършва по
общите картографски правила, валидни за съответния мащаб. Това се отнася и за степента
на точност на изчертаване на елементите,
съответстваща на геодезическата точност за
съответния мащаб на картната основа, върху
която се изработва планът.
3.5. Идентификацията на териториалните
елементи на ОУП се извършва с буквено-цифрови обозначения по следния начин:
3.5.1. номерацията на териториалните елементи се извършва от горе на долу и отляво
надясно;
3.5.2. териториите с общо (преобладаващо)
предназначение се номерират последователно,
като над номера се поставя идентификационният код на населеното място по ЕК АТТЕ,
към което принадлежи съответното землище
(пример 2 от приложение № 3);
3.5.3. в частите на плана, в който има устройствени зони, териториите с общо (преобладаващо) предназначение остават в основата
на графичния израз (като цветна основа) и
не се номерират;
3.5.4. устройствените зони в урбанизираните
територии се номерират по следния начин:
над буквената идентификация на типа устройствена зона се поставя поредният номер за
този тип зона в рамките на урбанизираната
територия, като за всяко населено място или
селищно образувание се започва от единица
за всеки тип зона (например: 19/Жм означава

ВЕСТНИК

БРОЙ 22

„деветнадесетата по ред устройствена зона от
тип „Жм“ в селище Х); за всяка устройствена
зона се описват границите є (пример 3 от
приложение № 3);
3.5.5. разновидностите на тип устройствена
зона се означават с номерация след буквеното
означение на устройствената зона (например
Жм1 е разновидност на жилищна зона с преобладаващо застрояване с малка височина (Жм).
3.6. Към записката и на свободната площ
на основния чертеж се създава таблица за
идентификация на териториите с общо предназначение и на устройствените зони:
3.6.1. в таблицата за идентификация на териториите с общо предназначение се посочва
графичното обозначение, тип на територията, териториална локализация (местности,
характерни ориентации, наименования на
г еог рафск и забележ и т ел нос т и, хара к т ер ни обекти, традиционни наименования на
к вар та л и, ул и ц и, п лоща д и, к а дас т ра л н и
местности, селищни образувания и др.), специфични устройствени изисквания (пример
2 към приложение № 3);
3.6.2. в таблицата за идентификация на
устройствените зони се посочва графичното
обозначение, номер, вид на устройствената
зона, границите (териториалната локализация), показателите (параметри) на застрояване, специфични изисквания, изведени от
правилата и нормативите за прилагане на
плана или от специфичните правила и нормативи, когато има такива (пример 3 към
приложение № 3).
3.7. В случаите, когато се запазват съществуващи функции или се предвиждат обекти на
публичната общинска и държавна собственост,
се определят терени (поземлени имоти) със
самостоятелен устройствен режим, нормирани извън правилата на устройствените зони.
3.8. Смесените устройствени зони се изо
бразяват с редуващи се вертикални ивици
от цветовете, определени за устройствените
зони, които се смесват.
3.9. Границите на защитени територии и
защитени зони могат да се припокриват с
други територии или устройствени зони.
3.10. Изходящите комуникационно-транспортни трасета от населените места се обозначават с наименованието на посоката. Въвежда
се специална сигнатура за трасета, които са
част от републиканската пътна мрежа, като в
този случай над наименованието на посоката
се записва и номерът на пътя по националната
класификация.
4. При изчертаване на елементите на ОУП
се спазват изискванията за изобразяване на
графичните елементи на територията към
видовете устройствени планове, определени
в таблица 1 от приложение № 2.
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5. Проектите за ОУП се придружават от
баланс на територията, разположен в записката
и върху основния чертеж в табличен вид. Балансът на територията включва съществуващите
и проектните площи на териториите с общо
(преобладаващо) предназначение. Балансът
на територията е представен в таблица 3 или
4 от приложение № 2.
Изработване на ПУП
6. Изискванията се отнасят за видовете
ПУП по чл. 110, ал. 1 ЗУТ.
7. Подробните устройствени планове съдържат:
7.1. Граници – държавна граница, граници
на административно-териториалните единици, землищни граници, строителни граници,
граници на поземлените имоти.
7.2. Устройствени зони и техните разновидности.
7.3. Поземлени имоти със самостоятелен
устройствен режим.
7.4. Улична мрежа от всички класове, велосипедни алеи и пешеходни територии.
7.5. Трасировъчни елементи на уличната
мрежа – осови линии и осови точки, бордюрни линии.
7.6. Регулационни линии (улични регулационни линии и вътрешни регулационни линии).
7.7. Линии за застрояване – външни и вътрешни, до които могат да се разполагат или
по които задължително се разполагат сградите.
7.8. Очертания на сгради.
7.9. Записи за конкретно предназначение
на групи или отделни урегулирани поземлени
имоти.
7.10. Записи за режима на застрояване на
урегулираните поземлени имоти.
7.11. Идентификации, номерация.
7.12. Таблица на урегулираните поземлени
имоти, идентифицирани спрямо кварталите
и устройствените зони, с установено предназначение и режим на застрояване (пример 4
от приложение № 3).
8. При изчертаване на елементите на ПУП
се спазват следните общи правила:
8.1. При изчертаване на елементите на ПУП
се спазват изискванията за изобразяването
на графичните елементи на територията към
видовете устройствени планове, определени
в таблица 2 от приложение № 2. В ПУП елементите на кадастъра се изчертават в черен
цвят. В застроителната съставка на ПРЗ или
в ПЗ в черен цвят се изчертават и елементите
на регулацията.
8.2. Устройствените зони в ПУП се изобразяват по границите на поземлените имоти.
В кварталите може да има повече от една
устройствена зона. Устройствените зони се
оцветяват само в застроителната съставка
на ПРЗ.
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8.3. Подробният устройствен план се придружава от извадка с параметрите на зоните
по ОУП, в случай че за територията има
действащ ОУП. В случай че за територията
в обхвата на П У П няма действащ ОУ П,
устройствени зони се създават с подробния
план, като в таблицата по т. 7.12, разположена върху чертежа, се описват видовете
устройствени зони с номера на квартали и
урегулирани поземлени имоти, тяхното предназначение и режим на застрояване. Създаването на разновидности на устройствените
зони в ПУП е свързано с конкретизиране на
функционалното съдържание на устройствените зони от ОУП (или с непосредственото
определяне на функции, когато зоните се
създават с ПУП).
8.4. Смесените устройствени зони върху ПРЗ
се изобразяват с цвета (фон) за устройствената
зона с преобладаващо участие в смесената
зона, а допълнителната устройствена зона,
която се смесва с основната, се маркира с
контур с цвета, определен в таблица 2 от
приложение № 2.
8.5. Устройственият режим, вкл. режимът на
застрояване на група урегулирани поземлени
имоти, се определя с устройствената зона, а на
конкретен поземлен имот със самостоятелен
устройствен режим – с директно обозначаване на режима на застрояване. Режимът на
застрояване в зависимост от специфичните
си елементи може да е различен за една и
съща устройствена зона. В този случай на
плана се изобразява и границата на режима
на застрояване, която съвпада с границите
на урегулирани поземлени имоти.
8.6. В ПРЗ и в ПР елементите на уличната
мрежа се изчертават с една и съща геометрия,
но с различна степен на въвеждане на трасировъчни елементи и с различни цветове. Осите
на улиците се изчертават и в двата плана по
геометричната ос на пътното платно. Кривите
се изчертават със съответните радиуси.
8.7. В ПР за уличната мрежа се въвеж дат
т раси ровъч н и елемен т и. Обознача ват се
всички криви с точните им радиуси, както
и всички уширения, вк л. тези за спирки на
масовия обществен пътнически транспорт.
Преходни криви се предвиж дат за улици I
к лас и по възможност за улици II и III к лас.
Обозначават се осовите точки, точките за
начало, среда и край на циркулярни криви
и точките за начало и край на преходните
криви. Между уличните регулационни линии
се изчертават всички елементи на улиците
и площадите, като пътни платна, бордюрни
линии, пешеходни п ът ек и, раздели т елни
ивици, улично озелен яване, велосипедни
алеи и др.).
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8.8. Всички елементи, които не могат да
се изчертаят с точни размери (например железопътни линии), се обозначават с условни
знаци за мащаба на плана.
8.9. Показателите на режима на застрояване са валидни за всеки отделен урегулиран
поземлен имот, независимо от това, че са
посочени за група имоти.
8.10. Конкретното предназначение (отреждане) се записва за група урегулирани имоти
с еднакво предназначение или за отделен
урегулиран имот.
8.11. Поправките в проекта на застроителната съставка на ПРЗ или в ПЗ при разглеждането и одобряването им се изчертават
и надписват, както следва:
8.11.1. първи поправки – със зелен цвят;
8.11.2. втори поправки – с виолетов цвят.
8.12. Поправки върху действащ ПЗ не се
правят. При всеки случай на частично изменение на плана се разработва самостоятелен
проект с извадка от действащия план, разположена в лявата част на чертежа, и проект
на частичното изменение, който се изчертава
като нов план за застрояване – в дясната част
на чертежа. Одобреното частично изменение
се отбелязва по подходящ начин върху основния чертеж на действащия план с данни за
административния акт, с който се одобрява
изменението.
8.13. В плановете за регулация уличнорегулационните линии и границите на урегулираните поземлени имоти – публична собственост, се изчертават и надписват с червен
цвят, а вътрешните регулационни линии на
у рег улираните поземлени имоти – частна
собственост – със син цвят. При изменения на
действащи ПР поправките на регулационните
линии и надписванията са, както следва:
8.13.1. първите поправки на сините регулационни линии са със зелен цвят, а вторите
поправки – с виолетов цвят;
8.13.2. първите поправки на червените регулационни линии са с кафяв цвят, а вторите
поправки – с оранжев цвят;
8.13.3. измененията на рег улационните
линии се защриховат в ъглите и чупките с
цвета на изменението.
8.14. Кварталите се номерират последователно по възходящ ред, като се започва от
северозападния край на плана и се върви в
хоризонтален ред.
8.15. Урегулираните поземлени имоти в
рамките на един квартал се номерират с
римски цифри, подредени последователно във
възходящ ред на номерата, като се започва от
северозападния край на квартала и се върви
по посока на часовниковата стрелка.
9. Елементите на парцеларния план се
изчертават, както следва:
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9.1. осовите линии и осовите точки на трасето със съответните цифри и означения – с
червен цвят и с дебелина на линията 0,2 мм
съгласно приетите сигнатури на т. П.7. „Трасировъчни и оразмерителни елементи“ от
таблица 2 на приложение № 2;
9.2. строителните граници на населените
места и селищните образувания и землищните граници – съгласно т. П.1. „Граници“ от
таблица 2 на приложение № 2, а границите
на административно-териториалните единици – съгласно т. О.1. „Граници“ от таблица 1
на приложение № 2;
9.3. линиите, по които се извършва промяна на предназначението, в т.ч. отчуждаване
на имотите и границите на площадковите
обекти – с непрекъсната червена линия с
дебелина 0,2 мм;
9.4. новите трасета на засегнати от проекта
селскостопански и горски пътища и други
елементи на техническата инфраструктура,
водните течения и площи, със съответните
сервитути и ограничения за ползването на
имотите – със съответните линии по точки
9.3 и 10.
10. Сервитутните линии, с които се въвеждат сервитути и ограничения в ползването на
имотите, се изчертават с прекъснати червени
линии с дебелина 0,2 мм и дължина 5 мм
през интервал от 3 мм.
11. Обозначаването на режима на застрояване за група урегулирани поземлени имоти
или за отделен урегулиран поземлен имот се
изпълнява по следния начин:
11.1. В случай, че групата имоти с еднакъв
режим на застрояване покрива целия квартал,
маркировката на режима на застрояване е
една за целия квартал. В случай че групата
имоти с еднакъв режим на застрояване е част
от квартала, маркировката на режима на
застрояване се отнася към съответната част.
11.2. Маркировката на режима на застрояване представлява матрица (пример 5 от
приложение № 3), която включва:
Колона 1

Колона 2

Височина на сграРед 1
Плътност на застродата в метри
яване (Пзастр) в %
(Етажност)
Ред 2

И н т ен з и вно с т н а Минимална озеленезастрояване (Кинт) на площ в %

Ред 3

Начин на застроя Специфични параване
метри

11.3. Обозначенията в матрицата имат
следните спецификации:
11.3.1. ред 1, колона 1: в това поле се посочва височината на сградата в метри, а в
скоби – етажността на сградата; допустим е
един от следните варианти на запис:
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• задължителна височина (етажност) на
сградата (примерен запис „Н 15 m (Е 5)“ или
само „15 (5)“;
• допустима максимална височина (етажност) на сградата (примерен запис „H max 15
m (Е max 5)“ или само „<15 (<5)“;
• височина (етажност) на сградата с долна
и горна граница на височината (етажността)
(примерен запис „Н 10 – 15 (Е 3 – 5)“ или
само „10 – 15 (3 – 5)“);
11.3.2. ред 1, колона 2: в това поле се записва максималната плътност на застрояване
на поземлените урегулирани имоти в % (примерен запис „60 %“ или само „60“);
11.3.3. ред 2, колона 1: в това поле се записва
максималната стойност на коефициента на
интензивност като десетично число (примерен
запис „1,5“);
11.3.4. ред 2, колона 2: в това поле се записва
минималното озеленяване в % от площта на
урегулирания имот (примерен запис „60 %“
или само „60“);
11.3.5. ред 3, колона 1: в това поле се записва
начинът на застрояване (свободно, свързано в
два съседни имота, свързано), обозначено със
знак, посочен в класификатора на графичните
елементи;
11.3.6. ред 3, колона 2: в това поле се
записват специфични елементи на режима
на застрояване; обозначаването им е по решение на проектанта, като за използваните
символи се прави легенда; (примерни записи:
„задължително 10 броя места за паркиране в
рамките на имота“, „задължително 4 жилищни
етажа“, „първите два етажа са за обществени
функции“);
11.3.7. над матрицата в свързан с нея кръг
се записва буквеното означение на устройствената зона (например „Жм“);
11.3.8. размерът на редовете на матрицата
е 6 мм, а височината на главните букви и
цифрите – 3 мм; матрицата се изчертава върху
плана за застрояване със син цвят.
11.4. Допустимо е използването на разширена матрица и с други елементи по избор
на проектанта, като местоположението и изобразяването на посочените в т. 11.3 елементи
е задължително във всички случаи.
11.5. В случай че в един квартал има повече
от един режим на застрояване, се въвеждат
графични изображения на границите на режимите, като матриците са толкова, колкото
са режимите. Ако матрицата не може да се
помести върху територията, подлежаща на
обозначаване, в нея се помества специален
знак с номер, а матрицата се изнася на подходящо място в чертежа.
11.6. Всички режими на застрояване се
извеждат в таблица по т. 7.12 в записката и
върху основния чертеж (пример 4 от прило-
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жение № 3), която съдържа номерата на кварталите и на урегулираните поземлени имоти,
вида на устройствената зона, отреждането на
единичните урегулирани поземлени имоти,
устройствените показатели за характер на
застрояване (височина), начин на застрояване, плътност на застрояване, интензивност
на застрояване, минимална озеленена площ.
11.7. При последващо обединяване на урегулирани поземлени имоти, разположени в
съседни устройствени зони, новообразуваният
имот се включва в устройствената зона с поблагоприятен устройствен режим.
12. При изработване на работен устройствен
план (РУП) се спазват следните правила:
12.1. Работният устройствен план се изчертава като план за застрояване – елементите
на кадастъра и регулацията се изчертават в
черно, а елементите на новото застрояване
(задължителните и ограничителните линии
на застрояване) – в червено. Силуетите на
проектните сгради, изясняващи максималните височини на сградите и билата им в
абсолютни коти, броят на етажите, формата
и наклонът на покривите и архитектурната
връзка между сградите, както и характерните
напречни разрези, отразяващи и подземните
етажи, се изчертават с червен цвят, а тези на
запазващите се сгради – с черен цвят.
12.2. Проектните коти в РУП се изписват
с черно. Единствено котировката на отклоненията от правилата и нормативите за
застрояване съгласно чл. 36 ЗУТ се изписва
с червен цвят.
12.3. На местата, в които се показва връзката между теренните и проектните коти,
в числител се вписва проектната кота, а в
знаменател – теренната кота.
13. При изработването на опорните планове съществуващите улици и площади се
оцветяват в светлосивата до тъмносивата
гама в зависимост от вида на настилките им
(неблагоустроени улици, нетрайни настилки,
асфалтобетон и паваж); тротоарите и алеите в
парковете – в светложълтата гама, когато са
с настилка; заварените жилищни сгради – в
светлокафявата до тъмнокафявата гама в
зависимост от конструкцията им (паянтови,
полумасивни, масивни, метални, стоманобетонови); общественообслужващи сгради – в
светлочервената до т ъмночервената гама
в зависимост от посочения по-горе вид на
конструкцията им.“
§ 47. Създава се приложение № 2 към
чл. 68, ал. 2:
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„Приложение № 2
към чл. 68, ал. 2
Изобразяване на графични елементи и баланс на територията към устройствените планове
Таблица 1
Графични елементи на ОУП
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Забележки:
* Определянето на цветовете се извършва по класификацията R AL (базова палитра от 256 цвята) – посочен е четирицифреният код на цвета и стандартното му наименование.
** Диаметрите на знаците са според мащаба на плана (яснота на обозначенията се получава при
диаметър на окръжността на знака съответно: за ОУПО – 6 мм, за ОУП – 8 мм). Два знака в едно
поле означават съответно: левият – съществуващ обект, десният – проектен обект.
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Таблица 2
Графични елементи на ПУП
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Забележки:

Определянето на цветовете се извършва по класификацията R AL (базова палитра от 256 цвята) – посочен е четирицифреният код на цвета и стандартното му наименование.
* Граници от категория, по-висока от описаната в тази точка, се изобразяват по правилата на
т. О.1 „Граници“ от таблица 1.
** Включително на отделни урегулирани имоти в извънселищна територия.
*** Обозначаването на пасарелки, изкопи, надлези, водостоци и подпорни стени се съобразява с
геодезическите условни знаци за кадастрални и топографски карти.
**** Осовите точки се номерират с арабски цифри с височина 2 мм във възходящ ред, уникален
за плана, като се започва от северозападния край на чертежа в посока югоизточния му край, от
ляво на дясно.
***** Кварталите се номерират последователно по възходящ ред, като се започва от северозападния
край на плана и се върви в хоризонтален ред.
****** Урегулираните поземлени имоти в рамките на един квартал се номерират с римски цифри,
подредени последователно във възходящ ред на номерата, като се започва от северозападния край
на квартала и се върви по посока на часовниковата стрелка.
Таблица 3
Баланс на територията към ОУПО и към ОУП на част от община (група съседни землища с техните населени места)
Наименование на териториалния елемент

Площ на съществуващи елементи
в ха

ТЕРИТОРИИ С ОБЩО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
1. Жилищни функции
2. Общественообслужващи функции
3. Производствени дейности
4. Складови дейности
5. Рекреационни дейности, курорти и вилни зони
6. Озеленяване, паркове и градини

в %

Площ на проектни елементи
в ха

в %
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Площ на съществуващи елементи

Наименование на териториалния елемент

в ха

Площ на проектни елементи

в %

в ха

в %

7. Спорт и атракции
8. Комунално обслужване и стопанство
9. Земеделски територии, в т.ч.:
9.1. обработваеми земи – ниви
9.2. обработваеми земи – трайни насаждения
9.3. необработваеми земи
10. Горски територии, в т.ч.:
10.1. гори
10.2. защитни гори
10.3. рекреационни гори
10.4. горски земи
11. Водни площи
12. Транспорт и комуникации
13. Техническа инфраструктура
14. ОБЩА ПЛОЩ
ЗАЩИТЕНИ И НАРУШЕНИ ТЕРИТОРИИ
А) За природозащита – защитени територии и защитени зони
Б) За опазване на културното наследство
В) С особена териториалноустройствена защита
Г) За възстановяване и рекултивация
Д) С активни и потенциални свлачища и срутища
Е) Други нарушени територии
Ж) ОБЩА ПЛОЩ (с отчитане на припокриването)
Таблица 4
Баланс на територията към ОУП на населено място – град с неговото землище, и към ПУП на
цяло населено място с неговото землище
Съществуващо
положение
Елементи на територията на населеното място

1

обща % от на жи- обща
площ обща
тел
площ
в ха площ в кв. м в ха
2

I. СЕЛИЩНА ТЕРИТОРИЯ
1. Нето терени за обитаване (жилищни квартали)
2. Терени за обществено обслужване, в т.ч. за:
2.1. обекти на образованието
2.2. здравеопазване
2.3. обслужващи обекти на търговията
2.4. наука и научно обслужване
2.5. делово и административно обслужване
2.6. социално подпомагане
2.7. спорт и развлечения
2.8. други обслужващи обекти
3. Терени на производствените обекти, в т.ч. на:
3.1. промишлените предприятия

Предвиждане по устройствения план

3

4

5

% от на жиобща
тел
площ в кв. м
6

7
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3

4

5

6

3.2. транспортните предприятия
3.3. строителните предприятия
3.4. търговско-снабдителните предприятия
3.5. комуналните предприятия
4. Терени на транспортната инфраструктура, в т.ч. на:
4.1. първостепенната улична мрежа
4.2. второстепенната улична мрежа
4.3. железопътния транспорт
4.4. автомобилния транспорт
4.5. въздушния транспорт
4.6. пристанища
5. Терени на друга техническа инфраструктура, в т.ч. на:
5.1. водоснабдяването
5.2. канализацията
5.3. енергоснабдяването
5.4. електронните съобщения
5.5. геозащитната дейност
6. Терени на зелената система, в т.ч. за:
6.1. озеленени площи за широко обществено ползване,
в т.ч. за:
6.1.1. паркове
6.1.2. градини
6.1.3. улично озеленяване
6.2. озеленени площи с друго специфично предназначение, в т.ч.:
6.2.1. гробищни паркове
6.2.2. ботанически градини
6.2.3. дендрариуми
6.2.4. зоопаркове
6.2.5. защитни насаждения
7. Терени за специални нужди
8. Други терени
Обща площ на селищната територия (т. 1 до т. 8 вкл.)

100

II. ИЗВЪНСЕЛИЩНА ТЕРИТОРИЯ
9. Резервни терени за бъдещо развитие на населеното
място
10. Селищни образувания, в т.ч.:
10.1. вилни зони
10.2. курортни комплекси
10.3. промишленост
10.4. в т.ч. други селищни образувания (изброяват се)
11. Земеделски територии, в т.ч.:
11.1. обработваеми земи – ниви
11.2. обработваеми земи – трайни насаждения
11.3. необработваеми земи
12. Горски територии, в т.ч.:

100

7
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5
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7

12.1. гори
12.2. защитни гори
12.3. рекреационни гори
12.4. горски земи
13. Нарушени територии за възстановяване
14. Водни течения и водни площи
15. Терени на транспортната инфраструктура
16. Терени на друга техническа инфраструктура
17. Територии за добив на подземни богатства
18. Други (изброяват се)
Обща площ на извънселищната територия (т. 9 до т. 18
вкл.)

100

100

ОБЩА ПЛОЩ НА ЗЕМЛИЩЕТО (I + II)
100
100
Забележки:
1. Територия на населеното място е селищната територия, определена от строителните му граници,
и извънселищната територия, определена от границите на землището.
2. Балансът се съставя по примерната таблица, като за всеки отделен случай тя може да се допълва съгласно конкретните условия. Отделни нейни части могат да се използват според обхвата на
разработката.“

§ 48. Създава се приложение № 3 към чл. 68, ал. 3:

Примерни изображения на части от устройствени планове от различен вид
Пример 1
Честотно разпределение и скоростен диапазон на ветровете

Пример 2
Идентификация на териториите с общо предназначение в ОУП

„Приложение № 3
към чл. 68, ал. 3

С Т Р.
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Пример 3
Идентификация и спецификация на устройствените зони в ОУП

Интензивност на застрояване (Кинт)

Минимална
озеленена площ

Свободно – е

Свързано
в два имота – д

Свързано – с

Забележка

4.

Плътност на застрояване (Пзастр)

Поземлен имот с установено предназначение

3.

Начин на
застрояване

Възможна „от – до“

Устройствена зона

2.

Градоустройствени
параметри

Максимална

Номер на поземлен имот
и/или на урегулиран поземлен имот

1.

Височина в м
(Етажност)
Задължителна

Номер на квартал

Пример 4
Таблица на поземлените имоти/урегулираните поземлени имоти, идентифицирани спрямо кварталите и устройствените зони, с установено предназначение и режим на застрояване в ПУП

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

Пример 5
Матрица за обозначаване на режима на застрояване
Жм
Н (Е) – задължителна
<Н (<Е) – максимална
Н1 – Н2 (Е1 – Е2) – възможна „от - до”
К инт – коефициент на интензивност
(съотношение между разгънатата застроена
площ и площта на поземления имот)
Начин на застрояване
е – свободно застрояване
д – свързано в два съседни имота
с – свързано застрояване

П застр – плътност на застрояване
(съотношение между площта на поземления
имот и застроената площ)
П озел – минимална озеленена площ в
поземления имот
Специфични параметри и изисквания
(изписват се символи за правилата и
нормативите за прилагане на плана, напр.:
2М – два нежилищни етажа
Об – обезшумяваща дограма
П – приземен етаж с гаражи)

“

Преходни и заключителни разпоредби
§ 49. Досегашните графични указания и таблици по чл. 68 и 69 (необнародвани в „Държавен
вестник“) се отменят.
§ 50. Проектите за устройствени планове, които са допуснати за изработване преди влизане
в сила на тази наредба, се изработват по досегашния ред.
§ 51. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Десислава Терзиева
1459
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА
ЗАПОВЕД № РД-09-3
от 8 януари 2014 г.
На основание чл. 14, ал. 1, т. 2 и чл. 65, ал. 1,
т. 3 и ал. 2 от Закона за културното наследство,
предложение на директора на НИНКН по чл. 64,
ал. 1 ЗКН и становище във връзка с чл. 64,
ал. 3 ЗКН, отразено в т. 2 на протокол № 19 от
9.09.2011 г. от заседание на СЕСОНКЦ, назначен
със Заповед № РД-09-133 от 22.04.2010 г. на министъра на културата, нареждам:
1. Предоставям статут на единична архитек
ту рно-строителна и историческа недвижима
културна ценност с категория „национално значение“ на обект „Сграда на Рибарското училище
на остров Св. св. Кирик и Юлита, гр. Созопол“
в поземлен имот с идентификатор 67800.501.577
по кадастралната карта на гр. Созопол, община
Созопол, област Бургас.
Недвижимата културна ценност е разположена
в териториалния обхват на археологическа недвижима културна ценност с категория „местно
значение“, обявена в „Държавен вестник“, бр. 35
от 1965 г., като „Антично селище в гр. Созопол,
остров Св. Кирик“.
2. Определям режими за опазване на единичната архитектурно-строителна и историческа недвижима културна ценност „Рибарското училище
на остров Св. св. Кирик и Юлита“, както следва:
2.1. Териториален обхват на архитектурностроителната и историческа недвижима културна
ценност:
2.1.1. Граници на архитектурно-строителната
и историческа недвижима културна ценност:
очертан ията на сградата на Рибарското училище.
2.1.2. Териториалният обхват на недвижима
културна ценност, определен с описаните граници
и отразен в картата на недвижимата културна
ценност, включва сграда 67800.501.577.1 на три
етажа със застроена площ 834 кв. м.
2.2. Предписания за опазване на архитектурностроителната и историческа недвижима културна
ценност „Сграда на Рибарското училище на остров
Св. св. Кирик и Юлита, гр. Созопол“:
2.2.1. Изисква се:
– възстановяване на всички фасадни отвори,
компрометирани и липсващи части от фасадните
декорации;
– премахване на късните намеси в интериора – преграждания на помещения, затваряне на
отвори и др.
2.2.2. Не се допуска:
– промяна на обемно-пространствените параметри на сградата;
– разполагането на инсталации и технически
съоръжения по фасадите на сградата, провеждане
на топлинна изолация по външните фасади.
2.2.3. Допускат се:
– частични промени в разпределенията при
запазване на основната планова схема;
– при възстановяване на подхода към главния
вход на сградата да се изследват възможностите за

използване на материали, позволяващи визуално
възприемане на експонираните археологически
структури.
3. Заповедта да се впише в Националния
регистър на недвижимите културни ценности.
4. Картният материал и предписанията за
опазване се съхраняват и са на разположение
в Националния документален архивен фонд на
Националния институт за недвижимо културно
наследство. Достъпът до тях се осъществява чрез
Националния регистър на недвижимите културни
ценности.
5. Нарушителите на тази заповед носят отговорност съгласно разпоредбите на Закона за
културното наследство.
6. Заповедта може да бъде обжалвана по реда
на Административнопроцесуалния кодекс пред
Върховния административен съд в едномесечен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
П. Стоянович
1479

СТОЛИЧНА ОБЩИНСКА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ
РЕШЕНИЕ № 1038
от 20 декември 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 № 766 от 26.07.2007 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация
реши:
1. На 7.04.2014 г. в 11 ч. в Столичната общинска
агенция за приватизация, пл. Славейков 6, ет. 1,
да се проведе публичен търг с явно наддаване за
продажбата на помещение № 1, София, кв. Илиянци-изток, кв. 3, пл. III, до бл. 5, общински нежилищен имот, стопанисван от район „Сердика“,
със съответното право на строеж.
2. Начална тръжна цена – 17 000 лв. (Сделката
не се облага с ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 1000 лв.
4. Депозитът за участие – 1700 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 3.04.2014 г. вкл. в приемното време на
СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч. Цената на тръжната документация – 360 лв. (с вкл.
ДДС), е платима в брой в сградата на СОАП,
пл. Славейков 6, ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия в търга – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга, в приемното време
на СОАП – от 9 до 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 тръжна документация.
Председател на Надзорния съвет:
В. Чилова
1415
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ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
24. – ПОД „Алианц България“ – АД, на основание чл. 189 от Кодекса за социално осигуряване
обнародва:
БАЛАНС
към 31.12.2013 г.
Сума (хил. лв.)
Раздели, групи, статии

текуща
година

предходна
година

а

1

2

АКТИВ
А. Нетекущи активи
I. Дълготрайни материални активи
II. Дълготрайни нематериални активи
III. Дългосрочни финансови активи

216

214

16
297

317

529

531

1

1

2 761

2 031

ІV. Разходи за бъдещи периоди
Общо за раздел „А“:
Б. Текущи активи
І. Материални запаси
II. Краткосрочни вземания
III. Краткосрочни финансови активи

25 024

24 189

1. Финансови активи на собствени средства

12 737

13 848

2. Финансови активи на специализирани резерви

12 287

10 341

8 754

8 392

IV. Парични средства
V. Разходи за бъдещи периоди

4

Общо за раздел „Б“:

36 544

34 613

СУМА НА АКТИВА (А + Б)

37 073

35 144

I. Основен капитал

5 000

5 000

IІ. Резерви

1 260

1 260

В. Условни активи
ПАСИВ
А. Собствен капитал

ІІІ. Финансов резултат

16 384

16 944

Общо за раздел „А“:

22 644

23 204

Б. Специализирани резерви

12 778

10 411

II. Приходи за бъдещи периоди

0

0

Общо за раздел „В“:

0

0

1 651

1 529

1 651

1 529

37 073

35 144

В. Нетекущи пасиви
I. Дългосрочни задължения

Г. Текущи пасиви
I. Краткосрочни задължения
II. Приходи за бъдещи периоди
Общо за раздел „Г“:
СУМА НА ПАСИВА (А + Б + В + Г)
Д. Условни пасиви
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ОТЧЕТ
за доходите към 31.12.2013 г.
Наименование
на разходите
А
А. Разходи за дейността
І. Разходи по икономически
елементи

Сума (хил. лв.)
текуща предходна
година
година
1
2

Сума (хил. лв.)
текуща предходна
година
година
1
2

Наименование
на приходите
А
А. Приходи от дейността

9 588

7 512 І. Приходи от такси и удръжки

23 838

20 848

ІІ. Суми с корективен характер

6

ІІ. Приходи от управление на
собствени средства

1 737

1 904

ІІІ. Разходи за управление на
собствени средства

1 360

ІІІ. Приходи от инвестиране на
специализирани резерви

902

1 462

ІV. Разходи за инвестиране
на специализираните резерви

579

26 477

24 214

26 477

24 214

26 477

24 214

V. Заделени специализирани
резерви
Б. Общо разходи за дейността
(І+ІІ+ІІІ+ІV+V)
В. Печалба от дейността
VІ. Извънредни разходи
Г. Общо разходи (Б+VІ)
Д. Счетоводна печалба
VІІ. Разходи за данъци
Е. Печалба (Д-VІІ)
Всичко (Г+VІІ+Е)

1 214

ІV. Освободени резерви за га139 ран т и ране на минима лната
доходност

2 353

2 214
Б. Общо приходи от дейността
(І+ІІ+ІІІ+ІV)
13 135 В. Загуба от дейността
V. Извънредни приходи
11 079 Г. Общо приходи (Б+V)
13 135
Д. Счетоводна загуба
1256
11 879 Е. Загуба (Д+VІІ)
24 214 Всичко (Г+Е)

13 886

11 079

12 591
13 886
12 591
1301
11 290
26 477

ОТЧЕТ
за паричните потоци по прекия метод към 31.12.2013 г.
Текущ период

(хил. лв.)
Предходен период

Наименование на паричните потоци

постъп
ления

плащания

нетен
поток

постъп
ления

плащания

нетен
поток

а

1

2

3

4

5

6

А. Парични потоци от оперативна дейност

24 257

11 136

13 121

21 030

9 026

12 004

Б. Парични потоци от инвестиционна дейност

53 109

53 451

-342

48 826

50 225

-1 399

11 860 -11 860

0

8 004

-8 004

69 856

67 255

2 601

В. Парични потоци от финансова дейност

0

Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)

77 366

76 447

919

Д. Парични средства в началото на периода

3 263

662

Е. Парични средства в края на периода

4 182

3 263

ОТЧЕТ
за собствения капитал и специализираните резерви към 31.12.2013 г.

Показатели

а
А. Собствен капитал
Салдо в началото
на отчетния период

Специализирани
резерви

Финансов
резултат

Резерви

Общо
Резерв от Целеви резерви
Резерв за
Основен
собствен Пен- гарантиране
капитал Премии последваПечал
от
щи оценки
Загуба капитал сионен на миниба
емисия на активи Общи Други
резерв
малната
и пасиви
доходност
1

5 000

2

3

4

500

5

6

760

16 944

7

8

23 204

9

10
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7

8

а. увеличение

9

10

0

2 . Ф и н а нс ов р е зултат за текущия
период
3. Разпределения на
печалба, в т.ч:
– за дивиденти
Салдо към края на
отчетния период
9. Промени от преизчисляване на финансови отчети при
свръхинфлация
Преизчислен собствен капи та л к ъм
края на отчетния
период
Б. Специализирани
резерви
Салдо в началото
на отчетния период
10. Изменение на
специализираните
резерви, в т.ч.

11 290

11 290

-11 850

-11 850

-11 850

-11 850

5 000

500

760

16 384

22 644

5 000

500

760

16 384

22 644

0

26

10 385

а. увеличение

16

2 351

11. Салдо на специализирани резерви
към края на отчетния период

42

12 736

Гл. счетоводител:
М. Асенова
Ръководител:
С. Христова
24а. – ЗУПФ „Алианц България“ на основание чл. 189 от Кодекса за социално осигуряване обнародва:
БАЛАНС
към 31.12.2013 г.
Актив
Раздели, групи, статии
а
А. Инвестиции

Пасив
Сума (хил. лв.)
текуща предходна
година
година
1
2
1 038 373

887 127

Раздели, групи, статии
а

Сума (хил. лв.)
текуща предходна
година
година
1
2

А. Резерв за гарантиране на
минималната доходност

І. Финансови активи, отчитани по справедлива стойност,
издадени в Р. България

310 313

306 889 Б. Дългосрочни задължения 1 156 289

ІІ. Чуждестранни финансови
активи, отчитани по справедлива стойност

624 273

463 253

88 226
15 561

101 849
15 136

ІІІ. Банкови депозити
ІV. Инвестиционни имоти
Б. Парични средства по разплащателни сметки
В. Краткосрочни вземания
Сума на актива: (А+Б+В)

115 818
3 384
1 157 575

46 391 В. Краткосрочни задължения

938 205

1286

809

1 157 575

939 014

5 496
939 014 Сума на пасива: (А+Б+В)

БРОЙ 22
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С Т Р. 9 1

ОТЧЕТ
за доходите към 31.12.2013 г.
Сума (хил. лв.)

Наименование
на разходите

текуща
година

предходна
година

1

2

а
І. Разходи за инвестиции

418 514

Сума (хил. лв.)

Наименование
на приходите

302 693 І. Приходи от инвестиции
Отрицателен резултат от инвестиране на средствата

ІІ. Извънредни разходи

ІІ. Извънредни приходи

418 514

62 566

Всичко: (ІІІ+ІV)

481 080

1

2

481 080

379 216

481 080

379 216

481 080

379 216

ІІІ. Приход от ПОД за пок ри ва не на ра з л и к ата до
302 693 минималната доходност
ІV. Общо приходи (І+ІІ+ІІІ)

ІV. Доход

предходна
година

а

Полож и телен резул тат от
инвестиране на средствата

ІІІ. Общо разходи (І+ІІ)

текуща
година

76 523 V. Отрицателен резултат
379 216 Всичко: (ІV+V)

ОТЧЕТ
за паричните потоци по прекия метод към 31.12.2013 г.
Текущ период

Предходен период

Наименование на паричните потоци

постъп
ления

плащания

нетен
поток

постъп
ления

плащания

нетен
поток

а

1

2

3

4

5

6

А. Парични потоци от пенсионноосигурителна дейност
1. Парични потоци, свързани с осигурени лица

167 580

2. Парични потоци, свързани с пенсионери

1 164 166 416
20

-20

149 290

825

148 465

8

-8

3. Парични потоци от/към други пенсионни
фондове

31 785

23 900

7 885

11 395

16 406

-5 011

4. Парични потоци от/към пенсионноосигурителното дружество

3

18 546

-18 543

2

15 871

-15 869

2 946

2 946

3 855

3 855

29 092

29 092

29 045

29 045

627 192

725 076 -97 884

5. Парични потоци от дивиденти
6. Парични потоци от лихви
7. Парични потоци от сделки с инвестиции

483 151 600 572 -117 421

8. Парични потоци от сделки с чуждестранна
валута

1 470

821

649

132

218

-86

9. Парични потоци, свързани с инвести
ционни имоти

281

1 241

-960

436

3

433

2 091

2 245

-154

141

307

-166

10. Други парични потоци
Б. Изменение на паричните средства през
периода

89 427

43 237

В. Парични средства в началото на периода

46 391

3 154

135 818

46 391

Г. Парични средства в края на периода

Гл. счетоводител:
М. Асенова
Ръководител:
С. Христова

С Т Р.
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24б. – ЗППФ „Алианц България“ на основание чл. 189 от Кодекса за социално осигуряване обнародва:
БАЛАНС
към 31.12.2013 г.
Актив

Пасив
Сума (хил. лв.)

Раздели, групи, статии

текуща
година

а

1

А. Инвестиции

Сума (хил. лв.)

предходна
година

Раздели, групи, статии

текуща
година

предходна
година

2

а

1

2

105 437

93 264

А. Резерв за гарантиране на
минималната доходност

І. Финансови активи, отчитани по справедлива стойност, издадени в Р. България

37 133

34 433 Б. Дългосрочни задължения

ІІ. Чуждестранни финансови
активи, отчитани по справедлива стойност

62 755

46 586

4 773

11 469

776

776

ІІІ. Банкови депозити
ІV. Инвестиционни имоти
Б. Пари ч н и средс т ва по
разплащателни сметки

11 308

В. Краткосрочни вземания
Сума на актива: (А+Б+В)

117 269

100 270

127

86

117 396

100 356

4 834 В. Краткосрочни задължения

651

2 258

117 396

100 356 Сума на пасива: (А+Б+В)

ОТЧЕТ
за доходите към 31.12.2013 г.
Сума (хил. лв.)

Наименование
на разходите

текуща
година

а

предходна
година

1

І. Разходи за инвестиции

45 085

Сума (хил. лв.)

Наименование
на приходите

2

1

2

а
О т ри цат елен резул тат о т
инвестиране на средствата

ІІ. Извънредни разходи

ІІ. Извънредни приходи
45 085

предходна
година

35 775 І. Приходи от инвестиции

Положителен резултат от
инвестиране на средствата

ІІІ. Общо разходи (І+ІІ)

текуща
година

7 012

Всичко: (ІІІ+ІV)

52 097

44 333

52 097

44 333

52 097

44 333

ІІІ. Приход от ПОД за пок ри ва не на раз л и к ата до
35 775 минималната доходност
ІV. Общо приходи (І+ІІ+ІІІ)

ІV. Доход

52 097

8 558 V. Отрицателен резултат
44 333 Всичко: (ІV+V)

ОТЧЕТ
за паричните потоци по прекия метод към 31.12.2013 г.
Текущ период

Предходен период

Наименование на паричните потоци

постъп
ления

плащания

нетен
поток

постъп
ления

плащания

нетен
поток

а

1

2

3

4

5

6

А. Парични потоци от пенсионноосигурителна дейност
1. Парични потоци, свързани с осигурени
лица
2. Парични потоци, свързани с пенсионери

12 599

307

12 292

12 008

300

11 708

1 981

-1 981

8

1 518

-1 510

БРОЙ 22
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а

3. Парични потоци от/към други пенсионни
фондове

ВЕСТНИК

1

2

3

4

5

5 064

3 681

1 383

2 804

2 571

233

2

1 686

1 510

-1 509

4. Парични потоци от/към пенсионноосигурителното дружество
5. Парични потоци от дивиденти
6. Парични потоци от лихви

С Т Р. 9 3
6

-1 684

1

295

295

390

390

3 083

3 083

2 981

2 981

7. Парични потоци от сделки с инвестиции

65 649

72 173

-6 524

49 921

58 281

-8 360

8. Парични потоци от сделки с чуждестранна валута

176

88

88

34

39

-5

49

37

-7

9

9. Парични потоци, свързани с инвестиционни имоти

49

10. Други парични потоци

2 074

2 081

Б. Изменение на паричните средства през
периода

37
12

6 994

В. Парични средства в началото на периода
Г. Парични средства в края на периода

-3
3 962

4 834

872

11 828

4 834
Гл. счетоводител:
М. Асенова
Ръководител:
С. Христова

24в. – ДПФ „Алианц България“ на основание чл. 189 от Кодекса за социално осигуряване обнародва:
БАЛАНС
към 31.12.2013 г.
Актив

Пасив
Сума (хил. лв.)

Сума (хил. лв.)

Раздели, групи, статии

текуща
година

предходна
година

Раздели, групи, статии

а

1

2

а

А. Инвестиции

272 377

269 982 А. Дългосрочни задължения

І. Финансови активи, отчитани по справедлива стойност,
издадени в Р. България

83 640

88 007

ІІ. Чуждестранни финансови
активи, отчитани по справедлива стойност

154 563

133 899

ІІІ. Банкови депозити

10 185

24 006

ІV. Инвестиционни имоти

23 989

24 070

Б. Парични средства

22 828

В. Краткосрочни вземания
Сума на актива: (А+Б+В)

2 646
297 851

текуща предходна
година
година
1

2

297 476

278 239

375

311

297 851

278 550

4 462 Б. Краткосрочни задължения
4 106
278 550 Сума на пасива: (А+Б)

ОТЧЕТ
за доходите за 31.12.2013 г.
Наименование
на разходите
а
І. Разходи за инвестиции
Положителен резултат от инвестиране на средствата

Сума (хил. лв.)
текуща
година
1
146 668

предходна
година
2

Наименование
на приходите
а

115 931 І. Приходи от инвестиции
Отрицателен резултат от инвестиране на средствата

Сума (хил. лв.)
текуща предходна
година
година
1
167 694

2
139 801

С Т Р.

94
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а

1

ВЕСТНИК

2
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а

ІІ. Извънредни разходи

1

2

ІІ. Извънредни приходи

ІІІ. Общо разходи (І+ІІ)
ІV. Доход

146 668

115 931 ІІІ. Общо приходи (І+ІІ)

21 026

Всичко: (І+ІІ+ІV)

167 694

167 694

139 801

167 694

139 801

23 870 ІV. Отрицателен резултат
139 801 Всичко: (І+ІІ+ІV)

ОТЧЕТ
за паричните потоци по прекия метод за 31.12.2013 г.
Текущ период

Предходен период

Наименование на паричните потоци

постъп
ления

плащания

нетен
поток

постъп
ления

плащания

нетен
поток

а

1

2

3

4

5

6

А. Парични потоци от пенсионноосигурителна
дейност
1. Парични потоци, свързани с осигурени лица

22 927

2. Парични потоци, свързани с пенсионери
3. Парични потоци от/към други пенсионни
фондове
4. Парични потоци от/към пенсионноосигурителното дружество
5. Парични потоци от дивиденти
6. Парични потоци от лихви
7. Парични потоци от сделки с инвестиции
8. Парични потоци от сделки с чуждестранна
валута
9. Парични потоци, свързани с инвестиционни
имоти
10. Други парични потоци
Б. Изменение на паричните средства през
периода
В. Парични средства в началото на периода
Г. Парични средства в края на периода

1260
11. – Управителният съвет на сдружение
„Национален център за суперкомпютърни приложения“ (НЦСП), София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква редовно годишно общо събрание
на 25.04.2014 г. в 16 ч. в заседателната зала на
ИИКТ – БАН, ул. Акад. Георги Бончев 25А, при
следния дневен ред: 1. отчет на управителния съвет
(УС) за изпълнение на бюджета и за дейността на
сдружението за 2013 г.; 2. доклад на регистрирания
одитор д.е.с. Йорданка Стефанова за извършената
проверка и заверка на годишния финансов отчет
(ГФО) на сдружението за 2013 г.; 3. одобряване
на годишния финансов отчет на сдружението за
2013 г.; 4. освобождаване от отговорност членовете на управителния съвет за дейността им през
2013 г.; 5. приемане на бюджет 2014 г.; 6. избор на
членове на управителен съвет и промяна в устава
на сдруженито; 7. разни.
1461

3 760

19 167

22 270

10 934 -10 934
1 342

8 512

-7 170

688

3 370

1 069
6 958

5 393

16 877

13 767 -13 767
817

2 864

-2 047

-2 682

389

3 197

-2 808

1 069

1 559

1 559

6 958

7 280

147 791

136 424

11 367

118 307

122 998

-4 691

381

207

174

64

87

-23

115

-115

457

341

27

110

-83

1 432

413

1 019

798

7 280

18 885

2 606

4 462

1 856

23 347

4 462
Гл. счетоводител:
М. Асенова
Ръководител:
С. Христова

27. – Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел „Младежи на 21 век“ – София, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
29.04.2014 г. в 18,30 ч. в залата на 23 СОУ – София,
бул. Ситняково 21, при следния дневен ред: приемане на решение за извършване на процедурата
по заличаване на сдружението – по съответния
ред, предвиден в ЗЮЛНЦ. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе в 19,30 ч. на същото място и при същия
дневен ред.
1381
12. – Управителният съвет на „Лекториум
Розикруцианум – Интернационална школа на
Златния Розенкройц“, София, на основание
чл. 26, ал. 3 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
сдружението на 29.04.2014 г. в 18 ч. в сградата на
сдружението в София, ул. Звънче 16, при следния
дневен ред: 1. приемане на годишния счетоводен
отчет за 2013 г.; 2. приемане на бюджета за 2014 г.
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При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 19 ч. на
същото място и при същия дневен ред.
1407
2. – Управителният съвет на сдружение „Българска асоциация за образование по социална
работа“ (БАОСР) на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на 30.04.2014 г. в 11 ч.
в СУ „Св. Климент Охридски“ – София, при
следния дневен ред: 1. отчет на УС за дейността
на БАОСР; 2. промени в устава на БАОСР; 3.
избор на управителен съвет на БАОСР; 4. избор
на председател на УС на БАОСР. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
ще се проведе в 12 ч. на същото място и при
същия дневен ред.
1427
11. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Клуб Ситроен – България“,
София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 26 от
устава на сдружението свиква общо събрание на
3.05.2014 г. в 10 ч. в Созопол, ул. Републиканска
37, хотел „Табанов Бийч“, при следния дневен ред:
1. доклад от преседателя за извършената дейност
от сдружението през 2013 г.; 2. отчет на финансовото състояние за периода 1 януари – 31 декември
2013 г.; 3. промяна на адреса на управление на
сдружението; 4. промяна на устава на сдружение
с нестопанска цел „Клуб Ситроен – България“;
5. приемане на нови и отписване на напуснали
членове на сдружението; 6. разни. При липса
на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото
събрание ще се проведе един час по-късно на
същото място и при същия дневен ред.
1408
14. – Управителният съвет на сдружение
с нес топанска цел „Българск и есперантск и
съюз“ – София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ кани
своите членове на 66-ия Конгрес на Българския
есперантски съюз (в рамките на който ще се
проведе и общото събрание) на 3.05.2014 г. в 9 ч. в
залата на Народно читалище „Отец Паисий“ – Велинград, при следния дневен ред: 1. отчетен доклад
на управителният съвет на Българския есперантски съюз за периода от септември 2013 г. до май
2014 г.; 2. отчетен доклад на контролната комисия
на Българския есперантски съюз за периода от
01.01. до 31.12.2013 г.; 3. приемане на нов устав на
Българския есперантски съюз.
1462
6. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Център за здравни стратегии и
програми“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква на 5.05.2014 г. в 11 ч. общо събрание в офиса на Центъра за здравни стратегии и програми,
София, ул. Марин Дринов 18А, ет. 2, при следния
дневен ред: 1. приемане на нов член на сдружението и освобождаване на членове на сдружението;
2. промяна в устава и адреса на управление на
сдружението; 3. избор на нов управителен съвет
на сдружението; 4. разни. Съгласно чл. 26 от устава на сдружението и чл. 27 ЗЮЛНЦ при липса
на кворум заседанието се насрочва един час покъсно на същото място и при същия дневен ред.
Материалите са на разположение на същия адрес
и ще бъдат предоставени безплатно.
1509
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11. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Централен айкидо клуб – сенсей Георги Иванов“, София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 7.05.2014 г. в
18 ч. в София, ул. Пимен Зографски 3 (Национална спортна база – Дианабад), при следния
дневен ред: 1. отчет за дейността и финансов
отчет на сдружението за периода 2007 – 2013 г.;
2. освобождаване и избиране на нов управителен
съвет; 3. разни. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия
ден един час по-късно, на същото място и при
същия дневен ред.
1469
116. – Управителният съвет на сдружение с не
стопанска цел „Филмаутор“, София, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно общо събрание на
членовете на сдружението на 21.05.2014 г. в София,
салона на Дома на киното, ул. Екзарх Йосиф 37,
в 9 ч. при следния дневен ред: 1. изслушване и
приемане на отчета на управителния съвет за дейността на сдружението през 2013 г.; 2. изслушване
и приемане на доклада на контролно-финансовата
комисия за 2013 г.; 3. приемане на бюджет на
„Филмаутор“ за 2014 г.; 4. избор на управителен
съвет; 5. избор на контролно-финансова комисия.
При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
общото събрание ще се проведе същия ден в 10 ч.
на същото място и при същия дневен ред.
1383
783. – Управителният съвет на сдружение
„Американски университет в България“, Благоевград, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на 17.05.2014 г. в 9 ч. в Благоевград в
сградата на АУБ, Благоевград, пл. Георги Измирлиев 1, при следния дневен ред: 1. приемане
на бюджета за ФГ за 2014 – 2015 г.; 2. приемане
на планове за финансовата дейност и развитието; 3. приемане на решения и политики за
академичната дейност; 4. приемане на вътрешни
политики и правилници; 5. приемане на дарения
и субсидии; 6. приемане на решения за извършване на разпоредителни сделки с имуществото на
сдружението; 7. промяна в състава на настоятелството, съвета на директорите и изпълнителната
комисия; 8. промяна в устава на сдружението; 9.
освобождаване на президента на АУБ и избор на
нов президент; 10. освобождаване на секретаря
на общото събрание (настоятелството) и избор на
нов секретар; 11. разни. При липса на кворум на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието се отлага с
един час по-късно на същото място и при същия
дневен ред и се провежда, ако присъстват поне
девет настоятели.
1428
14. – Управителният съвет на сдружение
„Ловно-рибарско дружество „Средногорец“ – гр.
Брезово, област Пловдив, на основание чл. 26,
ал. 3 ЗЮЛНЦ и протокол № 1 от 21.02.2014 г. от
заседание на УС на дружеството свиква общо
събрание на сдружението на 25.04.2014 г. в 16 ч.
в седалището на сдружението – гр. Брезово,
ул. Г. Димитров 8, при следния дневен ред: 1. отчет
за дейността на УС на сдружението за 2013 г.; 2.
годишен баланс и отчет за приходите и разходите
през 2013 г.; 3. отчет за дейността на контролния
съвет за 2013 г.; 4. приемане на финансовия план
и щатното разписание за 2014 г.; 5. определяне
размера на членския внос за 2015 г.; 6. промени
в устава; 7. разни. При липса на кворум за про-
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веждане на общо събрание на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе същия
ден един час по-късно, на същото място и при
същия дневен ред.
1426
1. – Управителният съвет на сдружение с не
стопанска цел „Яхт-клуб“ Кап. Г. Георгиев – Порт
Варна“, Варна, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
редовно общо събрание на 26.04.2014 г. в 10 ч. в
сградата на яхтклуба при следния дневен ред:
1. отчетен доклад на УС за 2013 г.; 2. доклад на
контролния съвет; 3. освобождаване от отговорност на УС и КС за изтеклия период; 4. отчет на
бюджета на сдружението за 2013 г.; 5. приемане
на бюджет на сдружението за 2014 г.; 6. избор на
членове и председател на УС; 7. избор на членове
и председател на КС; 8. приемане на нови членове
и освобождаване на нередовни членове; 9. други.
При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието се отлага с един час и се провежда
независимо от броя на присъстващите членове.
1463
14. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Ръгби клуб Акулите“ – Варна, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква извънредно общо събрание на 29.05.2014 г. в 15 ч. във
Варна, ул. Никола Вапцаров 5, ет. 6, офис 603, при
следния дневен еред: 1. вземане на решение за
промяна в дейността на сдружение с нестопанска
цел „Ръгби клуб Акулите“ от частна в обществена
полза; 2. приемане на нови членове в сдружение
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с нестопанска цел „Ръгби клуб Акулите“, както
следва: Мира-Магдалена Диянова Миркова, Димитър Николов Червенаков, Свилен Христов Шитов,
Христо Янчев Христов. Писмените материали по
дневния ред са на разположение на участниците
в канцеларията по адреса на управление от 9 до
17 ч. всеки работен ден и ще бъдат предоставени
при поискване на лицата, които по закон представляват членовете или негови представители с
нотариално заверени пълномощни. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
ще се проведе същия ден един час по-късно, на
същото място и при същия дневен ред.
1409
1. – Управителният съвет на сдружение с не
стопанска цел „Обществена подкрепа за ТХТИ“,
Видин, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на 25.04.2014 г. в 17,30 ч. във Видин, Южна
промишлена зона, ПГ „Проф. д-р Асен Златаров“,
конферентна зала, при следния дневен ред: 1.
отчет за дейността на дружеството за 2013 г.; 2.
отчет за финансовия резултат от нестопанската и
стопанската дейност за 2013 г.; 3. промени в устава
на сдружението; 4. избор на нов управителен съвет; 5. утвърждаване на приетите и изключените
членове на сдружението. При липса на кворум на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието се отлага
с един час по-късно при същия дневен ред и на
същото място и се счита за законно независимо
от броя на присъстващите.
1429

СЪОБЩЕНИЯ НА РЕДАКЦИЯТА
Съгласно Заповед № 350-05-32 от 29.07.2013 г. на председателя на Народното събрание (ДВ, бр. 70
от 2013 г.) таксите за обнародване в неофициалния раздел на „Държавен вестник“ за 2014 г. са:
1. за призовки на съдилища, обявяване на конкурси, обявления и съобщения на министерства,
други ведомства на бюджетна издръжка, общини и техни органи:
• с обем до 1/2 стандартна страница – 20 лв.;
• с обем до 1 стандартна страница (30 реда, 60 знака на ред) – 40 лв.;
• с обем, по-голям от 1 стандартна страница – 40 лв., и по 35 лв. за всяка следваща страница;
2. за покани и други обявления:
• с обем до 1/2 стандартна страница – 35 лв.;
• с обем до 1 стандартна страница (30 реда, 60 знака на ред) – 70 лв.;
• с обем, по-голям от 1 стандартна страница – 70 лв., и по 60 лв. за всяка следваща страница;
3. за обнародване до 15 дни от датата на постъпването в редакцията на съответния акт таксите
се заплащат в двоен размер (не се прилага през м. декември);
4. за публикуване в електронната страница на „Държавен вестник“ – за всяка една публикация
на обявления за концесии – 50 лв.
*
*
*
Цената на отделен брой „Държавен вестник“ за 2014 г. е 0,80 лв. Цените за абонамент за „Държавен
вестник“ за 2014 г. са: за един месец – 8 лв.; за три месеца – 24 лв.; за шест месеца – 48 лв.; за девет
месеца – 72 лв.; за една година – 96 лв. Редакцията не извършва абонамент за „Държавен вестник“.
Абонаментът може да се направи на следните адреси на спечелилите обществената поръчка за
разпространение на печатното издание на „Държавен вестник“ за 2014 г.:
• „Български пощи“ – АД, гр. София 1700, ул. Акад. Ст. Младенов 1, бл. 31, тел.: 02 9493280,
02 9493289, факс: 02 9625329, електронен адрес: info@bgpost.bg;
• „Доби прес“ – ЕООД, гр. София 1164, ул. Йоан Екзарх 63, тел.: 02 9633081, 02 9633082,
факс: 02 9633093, електронен адрес: dobi@dobipress.bg.
Адрес на редакцията: 1169 София, пл. Княз Александър I № 1, тел. 939-35-17, тел./факс 939-36-94,
e-mail: DVest@parliament.bg, rumen@parliament.bg.
Електронна страница на „Държавен вестник“: http://dv.parliament.bg
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BG10BNBG96613100170401, BIC на БНБ – BNBGBGSD
Печат: Алианс принт – ЕООД, София 1592, ул. Илия Бешков 3
ДЪРЖ АВЕН ВЕСТНИК
ISSN 0205 – 0900

