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ЗАКОН

за изменение и допълнение на Административнопроцесуалния кодекс (обн., ДВ, бр. 30
от 2006 г.; изм., бр. 59 и 64 от 2007 г., бр. 94
от 2008 г., бр. 35 от 2009 г., бр. 100 от 2010 г.,
бр. 39 от 2011 г., бр. 77 от 2012 г. и бр. 104 от
2013 г.)
§ 1. В чл. 1 се създава т. 7:
„7. извършването на комплексно административно обслужване.“
§ 2. Създава се чл. 13а:
„Комплексно административно обслужване
Чл. 13а. Административните органи прилагат комплексно административно обслужване
при предоставяне на административни услуги.“
§ 3. В чл. 29 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 накрая се поставя запетая и се
добавя „като заявителят избира формата и
начина на заявяване.“
2. В ал. 4 думите „електронна поща“ се
заменят с „електронен път, лицензиран пощенски оператор“.
§ 4. В чл. 31 се създава ал. 6:
„(6) Когато искането се отнася за комплексно административно обслужване, то може
да бъде подадено до всеки административен
орган, който участва в него. Административният орган, пред който е подадено искането,
образува производството. Взаимодействието с
другите административни органи се осъществява по реда на наредбата по чл. 5а, ал. 1 от
Закона за администрацията.“
§ 5. В чл. 36 се създава ал. 4:
„(4) Административните органи не могат
да изискват предоставяне на информация или
документи, които са налични при тях или
при друг орган, а ги осигуряват служебно за
нуждите на съответното производство.“

§ 6. В чл. 57 се правят следните допълнения:
1. В ал. 4:
а) след думата „производството“ се добавя
„или от друг административен орган, при
който те са налични“ и се поставя запетая;
б) създават се изречения второ и трето:
„Наличната информация на хартиен носител
при другия орган се предоставя в тридневен
срок от поискването є, като срокът за произнасяне тече от датата на получаване на
информацията. Служебното уведомяване по
смисъла на Закона за електронното управление се извършва незабавно.“
2. Създава се ал. 9:
„(9) Административните органи осъществяват комплексно административно обслужване
в тридневен срок от получаване на достъп до
данните на административните органи – първични администратори на данни.“
§ 7. В чл. 61 се създава ал. 4:
„(4) Индивидуалният административен акт
може да бъде получен на мястото, където е
заявен, или на посочен точен адрес, в случай
че е заявено получаване чрез лицензиран
пощенски оператор или по електронен път.“
§ 8. В чл. 133 се създава ал. 6:
„(6) Когато компетентният съд не може да
разгледа делото, Върховният административен
съд постановява изпращането му в равен по
степен административен съд.“
§ 9. В § 1 от допълнителната разпоредба
се създава т. 5:
„5. „Комплексно админист ративно обслужване“ е това обслужване, при което
административната услуга се извършва от
административни органи, от лица, осъществяващи публични функции, или от организации, предоставящи обществени услуги, без
да е необходимо заявителят да предоставя
информация или доказателствeни средства,
за които са налице данни, събирани или създавани от извършващия административната
услуга първичен администратор на данни,
независимо дали тези данни се поддържат в
електронна форма или на хартиен носител.“
Заключителни разпоредби
§ 10. В Закона за администрацията (обн.,
ДВ, бр. 130 от 1998 г.; Решение № 2 на Конституционния съд от 1999 г. – бр. 8 от 1999 г.;
изм., бр. 67 от 1999 г., бр. 64 и 81 от 2000 г.,
бр. 99 от 2001 г.; попр., бр. 101 от 2001 г.; изм.,
бр. 95 от 2003 г., бр. 19 от 2005 г., бр. 24, 30, 69
и 102 от 2006 г., бр. 46 и 78 от 2007 г., бр. 43
и 94 от 2008 г., бр. 35 и 42 от 2009 г., бр. 24 и
97 от 2010 г., бр. 69 от 2011 г., бр. 15 и 82 от
2012 г., бр. 15 и 17 от 2013 г. и бр. 19 от 2014 г.)
се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 5а:
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а) в ал. 1 думите „от секретаря на общината“ се заменят с „от постоянния секретар на
отбраната и от секретаря на общината, а за
Министерството на вътрешните работи – от
министъра на вътрешните работи или от оправомощено от него длъжностно лице“;
б) в ал. 3 думите „по силата на закон“ се
заменят с „по § 1, т. 2, букви „в“, „г“ и „д“
от допълнителната разпоредба“;
в) създават се ал. 6 и 7:
„(6) Административните органи сключват
помежду си споразумения за интеграция на
предоставяните услуги чрез изграждане на
общи центрове за услуги.
(7) Министерският съвет може да създава
центрове за комплексно административно
обслужване. Структурата и организацията
на дейността на центровете се уреждат с
наредбата по ал. 1.“
2. В чл. 18:
а) досегашният текст става ал. 1;
б) създават се ал. 2 и 3:
„(2) В администрацията се провеждат стажове за студенти.
(3) Общите правила за организацията и
провеж дането на студентските стажове в
администрацията се определят с наредба,
приета от Министерския съвет, а неуредените
въпроси – с вътрешни правила, утвърдени от
главния секретар, съответно от постоянния
секретар на отбраната и от секретаря на общината, а за Министерството на вътрешните
работи – от министъра на вътрешните работи
или от оправомощено от него длъжностно
лице.“
§ 11. В тримесечен срок от влизането в
сила на този закон Министерският съвет
приема наредбата по чл. 18, ал. 3 от Закона
за администрацията.
§ 12. (1) Административните органи въвеждат комплексно административно обслужване
не по-късно от една година от влизането в
сила на този закон.
(2) Спазването на срока по ал. 1 се възлага
на главния секретар, съответно на постоянния
секретар на отбраната и на секретаря на общината, а за Министерството на вътрешните
работи – на министъра на вътрешните работи
или на оправомощено от него длъжностно
лице.
§ 13. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
Законът е приет от 42-то Народно събрание
на 11 март 2014 г. и е подпечатан с официалния
печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Михаил Миков
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ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за здравословни и безопасни условия на труд (обн.,
ДВ, бр. 124 от 1997 г.; изм., бр. 86 от 1999 г.,
бр. 64 и 92 от 2000 г., бр. 25 и 111 от 2001 г.,
бр. 18 и 114 от 2003 г., бр. 70 от 2004 г., бр. 76
от 2005 г., бр. 33, 48, 102 и 105 от 2006 г., бр. 40
от 2007 г., бр. 102 и 108 от 2008 г., бр. 93 от
2009 г., бр. 12, 58, 88 и 98 от 2010 г., бр. 60
от 2011 г., бр. 7 от 2012 г. и бр. 15 от 2013 г.)
§ 1. В глава втора се създават чл. 13а – 13ж:
„Чл. 13а. (1) Юридическите или физическите лица, регистрирани като търговци, могат
да извършват специа лни и технологични
(повтарящи се) взривни работи само след
получаване на разрешение от директора на
съответната дирекция „Инспекция по труда“,
на чиято територия ще се извършват, или
от упълномощено от него длъжностно лице.
(2) Условията и редът за извършване на
взривни работи се определят с наредба, приета
от Министерския съвет по предложение на
министъра на труда и социалната политика.
(3) Не се изисква разрешение по ал. 1 по
отношение на въоръжените сили на Република
България.
Чл. 13б. (1) За получаване на разрешение
за извършване на специални взривни работи
лицата по чл. 13а подават в съответната дирекция „Инспекция по труда“:
1. заявление по образец, утвърден с наредбата по чл. 13а, ал. 2;
2. проект за извършване на специални
взривни работи;
3. инструкция за безопасна работа с взривни материали;
4. копие от документ, удостоверяващ правото за ползване на склад за взривни материали;
5. заповед за определяне на ръководителя
на взривните работи;
6. списък на лицата, имащи достъп до
взривни материали.
(2) В заявлението по ал. 1, т. 1 се посочват:
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1. наименованието на юридическото или
физическото лице;
2. целите, характерът, методите и сроковете
за извършване на взривни работи, включително опасността от взривяване на прах и газ;
3. данни за ръководителя на взривните
работи;
4. данни за склада, в който ще се съхраняват
взривните материали, относно принадлежност
та, типа и местонахождението му.
(3) Проектът за извършване на специални
взривни работи се:
1. изработва от проектант първа степен или
група от проектанти с поне един проектант
първа степен, като титулната страница и чертежите към него се подписват от проектанта
първа степен;
2. съгласува със собствениците на обектите,
които са в границите на опасната зона, и с
кмета на общината, когато взривните работи
ще се извършват в населени места.
Чл. 13в. (1) За получаване на разрешение за
извършване на технологични (повтарящи се)
взривни работи лицата по чл. 13а подават в
съответната дирекция „Инспекция по труда“:
1. заявление по образец, утвърден с наредбата по чл. 13а, ал. 2;
2. технологичен проект за извършване на
технологични (повтарящи се) взривни работи.
(2) В заявлението по ал. 1, т. 1 се посочват:
1. наименованието на юридическото или
физическото лице;
2. характерът и методите за извършване
на взривни работи, включително опасността
от взривяване на прах и газ;
3. данни за ръководителя на взривните
работи;
4. данни за склада, в който ще се съхраняват
взривните материали, относно принадлежност
та, типа и местонахождението му.
Чл. 13г. (1) При непълнота и при нередовност на документите по чл. 13б, ал. 1 и чл. 13в,
ал. 1 директорът на съответната дирекция
„Инспекция по труда“ или упълномощеното
от него длъжностно лице в срок 5 работни
дни от датата на подаване на заявлението
писмено уведомява подателя за констатирани
непълноти и нередовности на документите,
като с уведомлението определя срок, не пократък от 10 дни, за отстраняването им.
(2) В срок 5 работни дни от подаване на
заявлението или от датата на отстраняване
на констатираните непълноти или нередовности директорът на дирекция „Инспекция
по труда“ по ал. 1 или упълномощеното от
него длъжностно лице издава разрешение за
извършване на специални или технологични
(повтарящи се) взривни работи или прави
мотивиран отказ.
(3) Отказ за издаване на разрешение се
прави в случаите, когато непълнотите и нередовностите в документите не са отстранени
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в срока, определен с уведомлението по ал. 1,
или при несъответствие с изискванията за
издаване на разрешение.
Чл. 13д. (1) При смяна на ръководителя
на взривните работи лицата, получили разрешение, в срок три работни дни от смяната
уведомяват писмено директора на съответната
дирекция „Инспекция по труда“ или упълномощеното от него длъжностно лице, като
прилагат сведения за новия правоспособен
ръководител на взривните работи.
(2) Директорът на дирекция „Инспекция
по труда“ по ал. 1 или упълномощеното от
него длъжностно лице в срок три работни дни
от подаване на уведомлението за смяна на
ръководителя на взривните работи отразява
промените в разрешението за извършване на
взривни работи или прави мотивиран отказ.
(3) При временно отсъствие на ръководителя на взривните работи работодателят
определя друг правоспособен ръководител,
като в срок три работни дни от определянето му уведомява писмено директора на
дирекция „Инспекция по труда“ по ал. 1 или
упълномощеното от него длъжностно лице и
предоставя сведения за него.
Чл. 13е. Отказът по чл. 13г, ал. 3 и по
чл. 13д, ал. 2 подлежи на обжалване по реда
на Административнопроцесуалния кодекс.
Чл. 13ж. Разрешенията за извършване на
специални взривни работи се издават еднократно за срока на извършване на взривните
работи, а разрешени ята за технологични
(повтарящи се) взривни работи – до края на
календарната година.“
§ 2. В чл. 27 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) В предприятия с повече от 50 работници и служители се учредяват комитети по
условия на труд в състав от 4 до 10 души.“
2. Алинея 3 се отменя.
3. Алинея 6 се изменя така:
„(6) В предприятията с голям числен състав,
сложна структура и териториална разпокъсаност може да се изграждат освен комитети
на равнище предприятие и комитети към
съответните структурни звена.“
§ 3. В чл. 28 ал. 1 се изменя така:
„(1) В предприятия с 5 до 50 работещи
включително, както и в отделните структурни
звена на предприятията по чл. 27, ал. 6 се
изграждат групи по условия на труд.“
§ 4. Създава се чл. 28а:
„Чл. 28а. (1) Представителите на работещите по безопасност и здраве при работа и
заместник-председателят на комитета по условия на труд се избират от общото събрание
в предприятието по реда на чл. 6 от Кодекса
на труда за срок 4 години.
(2) Предсрочно прекратяване на срока по
ал. 1 може да се поиска най-малко от една
трета от общия брой на работещите в пред-
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приятието и се приема с мнозинство повече
от една втора от присъстващите на общото
събрание.“
§ 5. В чл. 30 се правят следните изменения:
1. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Освен правата по ал. 2 заместник-председателят на комитета по условия на труд и
представителят на работещите по безопасност
и здраве при работа в групата по условия на
труд имат право:
1. на достъп до всички работни места в
предприятието или поделението;
2. да се осведомяват пряко от работниците
и служителите по всички въпроси в областта
на здравето и безопасността;
3. да участват в разследването на трудови
злополуки и при установяване на причините
за професионални болести;
4. да участват при разработването на проектите на вътрешни правилници и наредби в
областта на здравословни и безопасни условия
на труд, за което работодателят задължително
ги поканва;
5. да изискат от работодателя или от органа по безопасност и здраве в предприятието
спиране работата на работното оборудване
или да забраняват използването на опасни
химични вещества и смеси.“
2. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Лицата по ал. 3 са длъжни:
1. да познават нормативните актове в
областта на безопасността и здравето и да
следят за спазването им;
2. при констатиранe нa нарушения или
неизпълнение на задължения за осигуряване на безопасност и здраве при работа да
информират работодателя и да предложат
съответни мерки;
3. да информират работниците и служителите за резултатите от изпълнението на
дейностите по ал. 3;
4. да не разгласяват и да не използват за
своя сметка или за сметка на трети лица информацията, станала им известна при или по
повод осъществяване на дейността им, която
представлява производствена или търговска
тайна, както и личните данни на работещите, освен ако те не са дали своето изрично
съгласие за разгласяването им;
5. за задълженията по т. 4 да подписват
декларация за неразгласяване на информацията и личните данни, която остава в сила и
след прекратяване на техните правомощия.“
§ 6. Създават се чл. 30а и 30б:
„Чл. 30а. (1) Когато работно оборудване и/
или опасни химични вещества и смеси представляват непосредствена опасност за здравето
и живота на работещите и няма друг начин да
се сведе до минимум рискът, заместник-председателят на комитета по условия на труд и
представителят на работещите по безопасност
и здраве при работа в групата по условия на
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труд писмено уведомяват отговорното длъжностно лице и/или работодателя за констатираната опасност, като могат да изискат от
тях временно да забранят използването им.
(2) Работодателят може да отмени забраната по ал. 1, когато установи, че опасността
е отстранена.
(3) В случай че работодателят не предприеме необходимите мерки за отстраняване на
опасността, заместник-председателят на комитета по условия на труд и представителят
на работещите по безопасност и здраве при
работа в групата по условия на труд сигнализират контролните органи.
Чл. 30б. (1) Работодателят осигурява на
представителите в комитетите и групите по
условия на труд необходимите условия, средства и време за изпълнение на техните права
и функции, както и съответното обучение и
квалификация, което се провежда в рамките
на работното време, без това да се отразява
на размера на трудовото им възнаграждение.
(2) Представителите в комитетите и групите по условия на труд не могат да бъдат
поставяни в неблагоприятно положение за
действията им за осигуряване на здравословни
и безопасни условия на труд.“
§ 7. Създава се чл. 32а:
„Чл. 32а. В предприятия с по-малко от
5 работещи работодателят обсъжда с работниците и служителите въпросите в областта на
безопасността и здравето при работа, включително при възникване на рискове, които
създават непосредствена опасност за здравето,
безопасността или живота на работещите.“
§ 8. В § 1 от допълнителните разпоредби
се правят следните изменения и допълнения:
1. Точка 2б се изменя така:
„2б. „Представи тел на работещи те по
безопасност и здраве при работа“ е всеки
работник или служител, който е избран да
представлява работещите пред работодателя
или пред държавните органи по въпросите
в областта на безопасността и здравето при
работа, включително при възникване на рис
кове, които създават непосредствена опасност
за здравето, безопасността или живота на
работещите.“
2. Създават се т. 12 и 13:
„12. „Специални взривни работи“ са взривни работи в населени места, промишлени и
строителни площадки, както и в други места
и обекти, изискващи защита от вредните
въздействия при взривните работи.
13. „Технологични (повтарящи се) взривни
работи“ са взривни работи, които се извършват
във връзка с определена технология на работа
в добивната промишленост, хидротехническото строителство и при строителството на
други обекти.“
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Заключителни разпоредби
§ 9. Министерският съвет приема наредбата
по чл. 13а, ал. 2 по предложение на министъра
на труда и социалната политика в 6-месечен
срок от влизането в сила на този закон.
§ 10. В Кодекса на труда (обн., ДВ, бр. 26
и 27 от 1986 г.; изм., бр. 6 от 1988 г., бр. 21,
30 и 94 от 1990 г., бр. 27, 32 и 104 от 1991 г.,
бр. 23, 26, 88 и 100 от 1992 г.; Решение № 12
на Конституционния съд от 1995 г. – бр. 69 от
1995 г.; изм., бр. 87 от 1995 г., бр. 2, 12 и 28
от 1996 г., бр. 124 от 1997 г., бр. 22 от 1998 г.;
Решение № 11 на Конституционния съд от
1998 г. – бр. 52 от 1998 г.; изм., бр. 56, 83, 108 и
133 от 1998 г., бр. 51, 67 и 110 от 1999 г., бр. 25
от 2001 г., бр. 1, 105 и 120 от 2002 г., бр. 18,
86 и 95 от 2003 г., бр. 52 от 2004 г., бр. 19, 27,
46, 76, 83 и 105 от 2005 г., бр. 24, 30, 48, 57,
68, 75, 102 и 105 от 2006 г., бр. 40, 46, 59, 64 и
104 от 2007 г., бр. 43, 94, 108 и 109 от 2008 г.,
бр. 35, 41 и 103 от 2009 г., бр. 15, 46, 58 и 77
от 2010 г.; Решение № 12 на Конституционния
съд от 2010 г. – бр. 91 от 2010 г.; изм., бр. 100
и 101 от 2010 г., бр. 18, 33, 61 и 82 от 2011 г.,
бр. 7, 15, 20 и 38 от 2012 г.; Решение № 7 на
Конституционния съд от 2012 г. – бр. 49 от
2012 г.; изм., бр. 77 и 82 от 2012 г., бр. 15 и
104 от 2013 г. и бр. 1 от 2014 г.) в чл. 333, ал. 1
се създава т. 5а:
„5а. рабо т ник и ли сл у ж и т ел, кой т о е
избран за представител на работещите по
безопасност и здраве при работа от общото
събрание или от събранието на пълномощниците по реда на чл. 6, за времето, докато
има такова качество;“.
Законът е приет от 42-то Народно събрание
на 11 март 2014 г. и е подпечатан с официалния
печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Михаил Миков
1792

УКАЗ № 50
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“
Законът за изменение и допълнение на Закона
за интеграция на хората с увреждания, приет
от ХLIІ Народно събрание на 11 март 2014 г.
Издаден в София на 20 март 2014 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Подпечатан с държавния печат.
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за изменение и допълнение на Закона за интеграция на хората с увреждания (обн., ДВ,
бр. 81 от 2004 г., изм., бр. 28, 88, 94, 103 и 105
от 2005 г., бр. 18, 30, 33, 37, 63, 95, 97 и 108 от
2006 г., бр. 31, 46 и 108 от 2007 г., бр. 41 и 74
от 2009 г., бр. 24, 62 и 98 от 2010 г., бр. 15, 66
и 68 от 2013 г.)
§ 1. В чл. 9, ал. 3 думите „за здравна информация“ се заменят с „по обществено здраве и
анализи“ и след думите „Държавната агенция
за закрила на детето“ се поставя запетая и се
добавя „Националната агенция за приходите“.
§ 2. В чл. 29 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинеи 1 и 2 се изменят така:
„(1) Агенцията за хората с увреждания води
регистър на специализираните предприятия и
кооперации на хората с увреждания. Регистърът е публичен и се поддържа в електронен вид.
(2) В регистъра по ал. 1 се вписват и
поддържат данни за всички специализирани
предприятия и кооперации за хората с увреждания, които отговарят на изискванията
на чл. 28, ал. 1.“
2. Създават се ал. 3, 4 и 5:
„(3) За вписване в регистъра по ал. 1 лицата,
представляващи специализираните предприятия и кооперации за хората с увреждания, или
упълномощени от тях лица подават заявление
по образец, утвърден от изпълнителния директор на Агенцията за хората с увреждания.
(4) Към заявлението по ал. 3 се прилагат
следните документи:
1. декларация за обстоятелствата по чл. 28,
ал. 1, т. 2 по образец, утвърден от изпълнителния директор на Агенцията за хората с
увреждания;
2. декларация за обстоятелствата по чл. 28,
ал. 1, т. 3 по образец, утвърден от изпълнителния директор на Агенцията за хората с
увреждания;
3. документ, удостоверяващ правото на
лицата да извършват дейност, подлежаща на
регистрационен, разрешителен или лицензионен режим по специален закон.
(5) Заявлението по ал. 3 заедно с документите по ал. 4 се подават лично, по пощата с
обратна разписка или по реда на Закона за
електронния документ и електронния подпис.“
§ 3. Създава се чл. 29а:
„Чл. 29а. (1) В 10-дневен срок от датата на
подаване на заявлението и документите по
чл. 29 изпълнителният директор на Агенцията
за хората с увреждания или упълномощено
от него длъжностно лице извършва проверка
на изискуемите документи и на условията по
чл. 28, ал. 1.
(2) При констатиране на пропуски в изискуемите документи Агенцията за хората с
увреждания дава на заявителя 10-дневен срок
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за отстраняването им. В този случай срокът по
ал. 1 се удължава със срока за отстраняване
на нередностите, но не повече от 20 дни от
датата на подаване на заявлението за вписване.
(3) В срок до три дни след изтичане на
сроковете по ал. 1 и 2 изпълнителният директор на Агенцията за хората с увреждания
или упълномощено от него длъжностно лице
издава заповед за вписване в регистъра по
чл. 29, ал. 1 или мотивирана заповед, с която
се отказва вписване.
(4) Изпълнителният директор на Агенцията
за хората с увреждания или упълномощено
от него длъжностно лице в тридневен срок
от издаване на заповедта извършва вписване
в регистъра по чл. 29, ал. 1 и издава удостоверение за регистрация.
(5) Заповедта по ал. 3 подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния
кодекс.
(6) Обжалването на заповедта по ал. 3 не
спира изпълнението є.“
§ 4. Създава се чл. 29б:
„Чл. 29б. (1) В регистъра на специализираните предприятия и кооперации на хората с увреждания се вписват следните обстоятелства:
1. данни за специализираното предприятие или кооперация на хората с увреждания – ЕИК, име и адрес на осъществяване
на дейността;
2. данни за представителство на специализираното предприятие или кооперация
на хората с увреждания по регистрация от
компетентен орган – име, постоянен и/или
настоящ адрес;
3. предмет на дейност на специализираното предприятие или кооперация на хората
с увреждания;
4. данни по чл. 28, ал. 1, т. 2;
5. данни по чл. 28, ал. 1, т. 3;
6. дата на заличаване на регистрацията и
основанието за това;
7. промени в обстоятелствата по т. 1 – 6;
8. забележки по вписаните обстоятелства.
(2) Регистрираните специализирани предприятия и кооперации на хората с увреждания
са длъжни да уведомяват писмено Агенцията
за хората с увреждания за всички промени в
обстоятелствата, вписани в регистъра, в 14-дневен срок от настъпването им, като прилагат
и съответните документи, които ги доказват.“
§ 5. Създава се чл. 29в:
„Чл. 29в. (1) Регистрацията в регистъра на
специализираните предприятия и кооперации
на хората с увреждания се заличава:
1. по искане на специализираното предприятие или кооперация на хората с увреждания;
2. при прекратяване на специализираното
предприятие или кооперация на хората с
увреждания и при заличаване от търговския
регистър или от регистъра по чл. 3 от Закона
за кооперациите;
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3. при неспазване изискванията на чл. 28,
ал. 1, т. 2;
4. при неспазване изискванията на чл. 28,
ал. 1, т. 3;
5. при извършване на две или повече нарушения в рамките на една година на разпоредбите на чл. 29б, ал. 2.
(2) Заличаването на регистрацията се извършва със заповед на изпълнителния директор на Агенцията за хората с увреждания или
на упълномощено от него длъжностно лице.
(3) Заповедта по ал. 2 подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния
кодекс.
(4) Обжалването на заповедта по ал. 2 не
спира изпълнението є.
(5) В случаите по ал. 1, т. 3 – 5 подновяването на регистрацията на специализираното
предприятие или кооперация може да се
извърши в срок, не по-малък от 6 месеца от
датата на заличаване. Подновяването на регистрацията се извършва по реда на чл. 29а.“
§ 6. Създава се чл. 29г:
„Чл. 29г. Регистърът по чл. 29, ал. 1 се използва за наблюдение и контрол на специализираните предприятия и кооперации на хората
с увреждания и на дейността, извършвана от
тях при изпълнението на целеви проекти и
програми по чл. 28, ал. 2. Наблюдението и
контролът се извършват от Агенцията за хората с увреждания и се уреждат с правилника
за прилагане на закона.“
§ 7. Член 35 се изменя така:
„Чл. 35. (1) Агенцията за хората с увреждания води регистър на лицата, осъществяващи
дейности по предоставяне и ремонт на помощни средства, приспособления и съоръжения и
медицински изделия, предназначени за хора
с увреждания. Регистърът е публичен и се
поддържа в електронен вид.
(2) Дейностите по предоставяне на помощни средства, приспособления и съоръжения и
медицински изделия, предназначени за хора с
увреждания, се извършват от лица, които са
регистрирани като търговци по националното законодателство на държава – членка на
Европейския съюз, на друга държава – страна
по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация
Швейцария и нямат публични задължения.
(3) В регистъра по ал. 1 се вписват и поддържат данни за лицата, осъществяващи дейности по предоставяне и ремонт на помощни
средства, приспособления и съоръжения и
медицински изделия, предназначени за хората
с увреждания.
(4) За вписване в регистъра по ал. 1 лицата
или упълномощени от тях лица подават заявление по образец, утвърден от изпълнителния
директор на Агенцията за хората с увреждания,
и прилагат следните документи:
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1. единен идентификационен код (ЕИК)
на лицето;
2. декларация за липса на задължения към
Националната агенция за приходите;
3. списък на медицинските изделия и помощни средства, приспособления и съоръжения, предназначени за хората с увреждания,
за които ще се осъществява дейността, с
описание на моделите от съответния вид на
хартиен или електронен носител;
4. списък на обектите, в които ще се осъществяват дейности по предоставяне на медицински изделия, помощни средства, приспособления и съоръжения за хората с увреждания,
с посочени адрес, телефон, факс/електронна
поща и лице – отговорник за обекта;
5. декларация, че помещенията, в които ще
се извършва дейност, отговарят на условията
за съхранение на медицинските изделия в
зависимост от спецификата им и указанията
на производителя, определени в инструкцията
за употреба;
6. списък на сервизните бази, в които ще
се осигурява гаранционен и извънгаранционен
сервиз, когато такъв се изисква, с посочени
адрес, телефон, факс/елект ронна поща и
лице – отговорник за базата;
7. декларация за съответствие на обектите,
в които се извършва дейността по предоставяне на помощни средства, приспособления
и съоръжения и медицински изделия, предназначени за хората с увреждания, с критериите и изискванията съгласно наредбата по
чл. 35а, ал. 9;
8. декларация за съответствие на обектите,
в които се извършва гаранционен и извънгаранционен сервиз на помощните средства,
приспособления и съоръжения и медицинските изделия, предназначени за хората с
увреждания, с критериите и изискванията на
наредбата по чл. 35а, ал. 9.
(5) Към документите по ал. 4 лицата, които
желаят да се регистрират за осъществяване
на дейност по предоставяне на слухови апарати, предоставят и списък на центровете по
слухопротезиране с посочени адрес, телефон,
факс/електронна поща и лице – отговорник
за центъра, както и декларация за осигурен
минимум двугодишен гаранционен срок на
изделията.
(6) Заявлението и документите по ал. 4 и
5 се подават лично, по пощата с обратна разписка или по реда на Закона за електронния
документ и електронния подпис.
(7) Лицата по ал. 2, които не са регистрирани по реда на българското законодателство,
подават в Агенцията за хората с увреждания и легализиран превод на документите,
удостоверяващи търговската регистрация по
националното им законодателство.
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(8) Изпълнителният директор на Агенцията
за хората с увреждания или упълномощено
от него длъжностно лице може да проверява
заявените данни и обстоятелства служебно,
като компетентните държавни органи и администрации и заявителите са длъжни да
оказват необходимото съдействие.“
§ 8. Създава се нов чл. 35а:
„Чл. 35а. (1) Подадените за явлени я по
чл. 35 се разглеждат от комисия, определена
със заповед на изпълнителния директор на
Агенцията за хората с увреждания.
(2) В 14-дневен срок от датата на постъпване на документите по чл. 35 комисията
прави мотивирано предложение за вписване
или отказ до изпълнителния директор на
Агенцията за хората с увреждания, с което
приключва своята работа.
(3) При констатиране на нередности в
документите по чл. 35 на лицето се предоставя 10-дневен срок за отстраняването им. В
този случай срокът по ал. 2 се удължава със
срока за отстраняване на нередностите, но
не повече от 20 дни от датата на подаване на
заявлението за вписване.
(4) По преценка на комисията по ал. 1
могат да бъдат извършвани проверки за достоверността на представените документи и
декларираните обстоятелства. В този случай
срокът по ал. 2 се удължава със срока на
проверката, но не повече от 20 дни от датата
на подаване на заявлението за вписване.
(5) Изпълнителният директор на Агенцията
за хората с увреждания или упълномощено от
него длъжностно лице в тридневен срок от
датата на приключване на работата на комисията издава заповед за вписване в регистъра
по чл. 35, ал. 1 или мотивирана заповед, с
която се отказва вписване.
(6) Изпълнителният директор на Агенцията
за хората с увреждания или упълномощено от
него длъжностно лице в тридневен срок от
издаването на заповедта извършва вписване
в регистъра по чл. 35, ал. 1 и издава удостоверение за регистрация.
(7) Заповедта по ал. 5 подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния
кодекс.
(8) Обжалването на заповедта по ал. 5 не
спира изпълнението є.
(9) Условията и редът за осъществяване
и контрол на дейностите по предоставяне и
ремонт на помощни средства, приспособления,
съоръжения и медицински изделия, предназначени за хора с увреждания, се определят с
наредба на министъра на труда и социалната
политика.“
§ 9. Създава се чл. 35б:
„Чл. 35б. В регистъра на лицата, осъществяващи дейности по предоставяне и ремонт на
помощни средства, приспособления и съоръ-
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жения и медицински изделия, предназначени
за хората с увреждания, се вписват следните
обстоятелства:
1. единен идентификационен код, име, седалище и адрес на осъществяване на дейността;
2. вид и обхват на дейността;
3. вид и модел на помощните средства,
приспособления, съоръжения и медицински
изделия за хора с увреждания;
4. номер и дата на удостоверението за
регистрация;
5. други обстоятелства.“
§ 10. Създава се чл. 35в:
„Чл. 35в. (1) Регист раци ята на лицата,
осъществяващи дейности по предоставяне и
ремонт на помощни средства, приспособления и съоръжения и медицински изделия за
хората с увреждания, се заличава:
1. по искане на лицето;
2. при прекратяване регистраци ята на
лицето като търговец;
3. при извършване на две или повече нарушения на разпоредбите на наредбата по
чл. 35а, ал. 9 в рамките на една година.
(2) Заличаването на регистрацията се извършва със заповед на изпълнителния директор на Агенцията за хората с увреждания или
на упълномощено от него длъжностно лице.
(3) Заповедта по ал. 2 подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния
кодекс.
(4) Обжалването на заповедта по ал. 2 не
спира изпълнението є.
(5) В случаите по ал. 1, т. 3 подновяването
на регистрацията на лицето, осъществяващо
дейност по предоставяне и ремонт на помощни средства, приспособления и съоръжения и
медицински изделия, предназначени за хората
с увреждания, може да се извърши в срок, не
по-кратък от 6 месеца от датата на заличаването. Подновяването на регистрацията се
извършва по реда на чл. 35 и 35а.“
§ 11. Досегашният чл. 35а става чл. 35г.
§ 12. В чл. 54а, ал. 1 думите „чл. 35, ал. 5“
се заменят с „чл. 35а, ал. 9“.
Допълнителна разпоредба
§ 13. Навсякъде в закона думите „чл. 35а“
се заменят с „чл. 35г“.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 14. Издадените удостоверения за вписване в регистрите, водени от Агенцията за
хората с увреждания преди влизането в сила
на този закон, продължават своето действие
до отпадане на някое от основанията за това.
§ 15. Започнатите процедури по вписване
в регистрите, водени от Агенцията за хората
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с увреждания преди влизането в сила на този
закон, се довършват по досегашния ред.
§ 16. В срок три месеца от влизането в сила
на този закон се приемат необходимите изменения в подзаконовите нормативни актове.
Законът е приет от 42-то Народно събрание
на 11 март 2014 г. и е подпечатан с официалния
печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Михаил Миков
1793

УКАЗ № 51
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“
Законът за изменение и допълнение на Закона за кредитните институции, приет от ХLIІ
Народно събрание на 11 март 2014 г.
Издаден в София на 20 март 2014 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Зинаида Златанова

ЗАКОН

за изменение и допълнение на 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. и бр. 22 от 2014 г.)
§ 1. В чл. 1 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Този закон урежда условията и реда за
лицензирането, осъществяването на дейността, надзора за спазването на пруденциалните
изисквания и прекратяването на кредитните
институции (банките) с цел да се осигури стабилна, надеждна и сигурна банкова система и
защита интересите на вложителите, както и
изискванията за оповестяване на информация
от страна на Българската народна банка (БНБ)
в областта на пруденциалното регулиране и
надзор върху банките.“
2. Създава се нова ал. 2:
„(2) Българската народна банка е компетентен орган в Република България за упражняване на надзор върху банките по смисъла
на чл. 4, параграф 1, т. 40 от Регламент (ЕС)
№ 575/2013 на Европейския парламент и на
Съвета от 26 юни 2013 г. относно пруденциалните изисквания за кредитните институции и
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инвестиционните посредници и за изменение
на Регламент (ЕС) № 648/2012 (ОВ, L 176/1 от
27 юни 2013 г.), наричан по-нататък „Регламент
(ЕС) № 575/2013“.“
§ 2. В чл. 2, ал. 2 се правят следните изменения:
1. Точки 8 и 9 се изменят така:
„8. търгуване за собствена сметка или за
сметка на клиенти с чуждестранна валута и
благородни метали с изключение на деривативни финансови инструменти върху чуждестранна валута и благородни метали;
9. предоставяне на услуги и/или извършване
на дейности по чл. 5, ал. 2 и 3 от Закона за
пазарите на финансови инструменти;“.
2. Точка 11 се отменя.
3. В т. 17 думите „Българската народна
банка (БНБ)“ се заменят с „БНБ“.
§ 3. В чл. 3 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 в текста преди т. 1 след думите
„кредитна институция“ се добавя „и инвестиционен посредник“.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Финансова институция е и финансов
холдинг, финансов холдинг със смесена дейност, платежна институция и управляващо
дружество. Не е финансова институция застрахователният холдинг и застрахователният
холдинг със смесена дейност.“
§ 4. В чл. 3а се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) За извършване на дейности по чл. 2,
ал. 2, т. 6, 7 и 12 и по чл. 3, ал. 1, т. 2 и 3
по занятие от лице, което не подлежи на
лицензиране по друг закон, е необходимо
то да бъде вписано в публичен регистър на
БНБ, ако една или повече от тези дейности
е съществена за лицето. Критериите за определяне на съществена дейност се определят
с наредба на БНБ.“
2. Създава се нова ал. 2:
„(2) За да бъде вписано в регистъра по
ал. 1, лицето трябва да отговаря на следните
изисквания:
1. да има търговска регистрация в Репуб
лика България като дружество с ограничена
отговорност, акционерно дружество или командитно дружество с акции;
2. в предмета му на дейност да няма дейности извън тези по чл. 3;
3. да има собствен капитал със структура
и в размер, определени с наредбата по ал. 1,
като акциите може да бъдат само поименни;
4. мястото на извършване на основната
стопанска дейност да е на територията на
Република България;
5. у правл яващите и представл яващите
дружеството лица да притежават необходимата квалификация, професионален опит и
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репутация, a лицата, които пряко или косвено
притежават квалифицирано дялово участие
в капитала на дружеството – надеждност,
финансова стабилност и репутация.“
3. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и в нея
думите „чл. 24, ал. 2“ се заменят с „чл. 24,
ал. 1“, а накрая се поставя запетая и се добавя „ако ще извършва една или повече от
дейностите по ал. 1.“
4. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и в нея
думите „по чл. 3, ал. 2“ се заличават, а думите
„ал. 1, т. 1“ се заменят с „ал. 1“.
5. Досегашната ал. 4 става ал. 5 и в нея
думите „на местна или чуждестранна финансова институция, ако“ се заменят с „ако
заявителят“.
6. Досегашната ал. 5 става ал. 6 и в нея:
а) в текста преди т. 1 думите „местна
или чуждестранна финансова институция по
нейно“ се заменят с „регистрирано лице по
негово“;
б) в т. 1 думата „престанала“ се заменя с
„престанало“.
7. Досегашната ал. 6 става ал. 7 и в нея
думите „финансовата институция“ се заменят
с „регистрираните лица“, а думите „ал. 1, т. 1“
се заменят с „ал. 1“.
8. Досегашната ал. 7 става ал. 8 и в нея
думите „ал. 1, т. 1“ се заменят с „ал. 1“, думите
„финансови институции“ се заменят с „лица“
и думите „чл. 3, ал. 1“ се заменят с „ал. 1“.
§ 5. В чл. 4 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея
т. 2 се отменя.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Разпоредбите на този закон не се
прилагат и за пощенските оператори относно
дейността по извършване на пощенски парични
преводи, освен за случаите по чл. 24 – 27 и за
включването в обхвата на надзора на консолидирана основа, в които случаи се третират
като финансови институции.“
§ 6. В чл. 5 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В т. 1 след думите „държави членки“
текстът докрая се заличава.
2. В т. 2 след думата „закон“ се добавя „или
от правото на Европейския съюз“.
§ 7. В чл. 10 се създават ал. 4, 5 и 6:
„(4) В състава на управителния съвет (съвета на директорите) и на надзорния съвет се
включват лица с разнообразна квалификация
и професионален опит, съответстващи на
спецификата на осъществяваните от банката
дейности и основните рискове, пред които тя
е или може да бъде изложена.
(5) В състава на управителния съвет (съвета на директорите) и на надзорния съвет
могат да участват лица, които са в състава
на управителните или контролни органи на
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други юридически лица, ако това им позволява да изпълняват ефективно задълженията
си в банката.
(6) Условията, при които членовете на
управителния съвет (съвета на директорите)
и на надзорния съвет могат да участват в
състава на управителните или контролни
органи на други юридически лица, както и
допълнителните изисквания, които трябва да
спазват при упражняването на функциите си,
се определят с наредба на БНБ.“
§ 8. В чл. 11, ал. 2 след думата „притежава“
се добавя „знания, умения, опит“ и се поставя
запетая, а думите „необходими за заемане
на длъжността“ се заменят със „съобразно
критерии, определени с наредба на БНБ“.
§ 9. В чл. 13, ал. 2, т. 7 след думата „глас“
се добавя „и за 20-те най-големи акционери“
и се поставя запетая.
§ 10. В чл. 14, ал. 3 т. 12 се изменя така:
„12. лицата, записали 10 и над 10 на сто
от капитала, отговарят на изискванията за
придобиване на квалифицирано или по-високо дялово участие съгласно този закон и по
преценка на БНБ размерът на притежаваното
от тях имущество и развиваната от тях дейност по своя мащаб и финансови резултати
съответстват на заявеното за придобиване
акционерно участие в банката и не създават
съмнение относно надеждността и пригодност
та на тези лица при необходимост да окажат
капиталова подкрепа на банката;“.
§ 11. В чл. 15 се правят следните изменения:
1. В ал. 2 думите „съгласно чл. 39, ал. 2“
се заличават.
2. В ал. 7 думите „Европейската комисия
и“ се заличават.
§ 12. В чл. 21 се създава ал. 3:
„(3) В срок до един месец от получаване на
уведомление за промяна в обстоятелствата,
при които банката извършва дейността си на
територията на Република България, БНБ
може да посочи условията по ал. 1 с оглед
на извършваната промяна.“
§ 13. В чл. 23 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2 т. 6 се отменя.
2. Създава се нова ал. 3:
„(3) Българската народна банка може да
изиска допълнителна информация, когато
представената от банката е непълна или
противоречива.“
3. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и в нея
след думите „размера на собствения капитал
на банката и за коефициента на капиталовата
є адекватност“ се заменят с „размера и структурата на собствения капитал на банката и
за съотношенията на капиталова адекватност
съгласно чл. 92 от Регламент (ЕС) № 575/2013“.
4. Досегашната ал. 4 става ал. 5 и в нея
думите „ал. 3“ се заменят с „ал. 4“.
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5. Досегашната ал. 5 става ал. 6 и в нея
думите „ал. 4“ се заменят с „ал. 5“ и думите
„ал. 2“ се заменят с „ал. 2 и 3“.
6. Досегашната ал. 6 става ал. 7 и в нея
думите „ал. 4“ се заменят с „ал. 5“.
7. Досегашната ал. 7 става ал. 8 и в нея
думите „ал. 4“ се заменят с „ал. 5“.
8. Досегашната ал. 8 става ал. 9 и в нея
думите „ал. 2, т. 2 – 6“ се заменят с „ал. 2,
т. 2 – 5“ и се създава изречение второ: „Алинеи
3 – 7 се прилагат съответно.“
9. Досегашната ал. 9 става ал. 10.
10. Досегашната ал. 10 става ал. 11 и в нея
думите „ал. 9“ се заменят с „ал. 10“.
§ 14. Член 24 се изменя така:
„Чл. 24. (1) Финансова институция със седалище в държава членка може да извършва
дейност на територията на Република България чрез клон или директно, след като
БНБ получи уведомление от компетентния
орган на изпращащата държава, заедно с издадено от него удостоверение за спазване на
условията съгласно съответното национално
законодателство.
(2) Ако БНБ получи информация от компетентните органи на изпращащата държава,
че съответната финансова институция е престанала да отговаря на някое от условията на
националното законодателство по ал. 1, тази
финансова институция губи правата по ал. 1
и дейността є се регулира изцяло съгласно
изискванията на българското законодателство.
(3) Разпоредбите на този член не се прилагат за финансови институции, които по
силата на друг закон имат право да извършват
дейност чрез клон или директно в Република
България.“
§ 15. В чл. 25, ал. 1 се правят следните
изменения и допълнения:
1. Точка 2 се изменя така:
„2. банката майка или банките, които притежават съвместно финансовата институция,
са получили лиценз за извършване на банкова
дейност, издаден от БНБ;“.
2. Създават се т. 3, 4, 5 и 6:
„3. финансовата институция реално осъществява една или повече от дейностите по
чл. 3, ал. 1 на територията на Република
България;
4. банката майка или банките, които притежават съвместно финансовата институция,
притежават най-малко 90 на сто от гласовете в
общото събрание на финансовата институция;
5. банката майка или банките, които притежават съвместно финансовата институция,
по преценка на БНБ удовлетворяват изискванията за разумно управление на финансовата
институция и са декларирали със съгласието
на БНБ, че поотделно и солидарно гарантират задълженията, поети от финансовата
институция;
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6. финансовата институция и дейностите,
които ще извършва, са ефективно обхванати от надзора на консолидирана основа над
банката майка или над всяка от банките,
които притежават съвместно финансовата
институция, осъществяван в съответствие с
изискванията на този закон и на Регламент
(ЕС) № 575/2013.“
§ 16. В чл. 26, ал. 2 се създава изречение
второ: „От датата на уведомяването дейността
на финансовата институция в съответната
приемаща държава се рег улира съгласно
нейното законодателство.“
§ 17. В чл. 27 накрая се поставя запетая и
се добавя „както и за холдингите със смесена
дейност“.
§ 18. В чл. 28 се правят следните изменения:
1. В ал. 3 в изречение второ думите „чл. 103,
ал. 2, т. 15“ се заменят с „чл. 103, ал. 2, т. 17“.
2. В ал. 5, т. 2 думите „дружество майка“
се заменят с „предприятие майка“.
§ 19. В чл. 28а, ал. 3 се правят следните
изменения и допълнения:
1. В текста преди т. 1 в изречение второ
думите „всеки от“ се заличават.
2. Точка 2 се изменя така:
„2. репутацията, знанията, уменията и опита
на членовете на управителния съвет (съвета
на директорите), на надзорния съвет, както
и на висшия ръководен персонал, които ще
управляват дейността на банката в резултат
на осъществяване на заявеното придобиване;“.
3. В т. 4 след думата „уредба“ се добавя
„включително Регламент (ЕС) № 575/2013“ и
се поставя запетая.
§ 20. В чл. 31, ал. 4 думите „чл. 103, ал. 2,
т. 15“ се заменят с „чл. 103, ал. 2, т. 17“.
§ 21. В чл. 32, ал. 3 думите „чл. 103, ал. 2,
т. 15“ се заменят с „чл. 103, ал. 2, т. 17“.
§ 22. В чл. 36 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 3 след думите „сведения“ се добавя
„или e използвала други неправомерни способи“, а думите „като основание“ се заличават;
б) точка 6 се изменя така:
„6. банката не отговаря на пруденциалните
изисквания, предвидени в части трета, четвърта и шеста от Регламент (ЕС) № 575/2013,
или на тези, наложени съгласно чл. 103, ал. 2,
т. 5 или чл. 103а, или не може да се смята,
че ще продължи да изпълнява задълженията
си към кредиторите, включително когато не
осигурява сигурност на поверените от вложителите є активи.“
2. В ал. 4 думите „надзорните изисквания и правилата, установени с наредбата по
чл. 40, ал. 1“ се заменят с „Регламент (ЕС)
№ 575/2013“.
§ 23. В чл. 37 се правят следните изменения
и допълнения:
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1. В ал. 4 думите „Европейската комисия
и“ се заличават.
2. В ал. 5 след думата „клон“ се добавя
„или предоставя директно услуги“, а думите
„компетентния надзорен орган на съответната държава“ се заменят с „компетентните
надзорни органи на съответните държави“.
§ 24. Член 39 се изменя така:
„Чл. 39. (1) За осигуряване изпълнението
на задълженията към кредиторите банките
трябва да притежават адекватен на поетите
рискове от дейността им собствен капитал.
(2) Банките поддържат по всяко време капиталови буфери. Видовете буфери, условията
и редът за тяхното формиране и актуализиране
се определят с наредба на БНБ.
(3) С наредбата по ал. 2 се определят и:
1. ограниченията за изплащането на дивиденти или на лихви в каквато и да е форма
във връзка със собствения капитал;
2. условията за задължително покриване
на загуби от акционерите и държателите на
инструменти от собствения капитал на банката преди покриването на загуби посредством
използването на други източници;
3. другите ограничения, които банките
спазват при установено неизпълнение или за
предотвратяване неизпълнението на изискванията за капиталови буфери.“
§ 25. Член 40 се изменя така:
„Чл. 40. По отношение на договорите за
привличане от банка на суми с цел да бъдат
включени като елементи в собствения є капитал не се прилагат разпоредбите на Закона
за задълженията и договорите и на Закона за
банковата несъстоятелност, които в сравнение
с тези по договора за привличане предвиждат
по-благоприятен режим относно правата на
кредиторите.“
§ 26. В чл. 41, ал. 1 след думите „фонд
„Резервен“ се поставя точка и текстът докрая
се заличава.
§ 27. Член 43 се отменя.
§ 28. Член 44 се изменя така:
„Чл. 44. Решение, което води до формиране
на голяма експозиция по смисъла на чл. 392
от Регламент (ЕС) № 575/2013, се взема от
управителния съвет (съвета на директорите).
Когато експозицията надхвърля 15 на сто от
собствения капитал, решението се взема с
единодушие.“
§ 29. В чл. 45 ал. 7 се отменя.
§ 30. Член 47 се отменя.
§ 31. В чл. 56 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Българската народна банка създава и
поддържа информационна система за паричните задължения на клиентите към:
1. банките по чл. 2, ал. 5;
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2. регистрираните лица по чл. 3а, извършващи дейности по чл. 2, ал. 2, т. 6, 7 или
12, или по чл. 3, ал. 1, т. 3, с изключение на
чуждестранните финансови институции, които
извършват директно дейност на територията
на Република България;
3. платежните институции и дружествата
за електронни пари, отпускащи кредити по
реда на чл. 19 от Закона за платежните услуги
и платежните системи.“
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Лицата по ал. 1 са длъжни да предоставят и имат право да получават информация
от системата.“
§ 32. В чл. 64 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 3 след думата „банките“ се поставя
запетая и се добавя „на Фонда за компенсиране на инвеститорите“;
б) точка 5 се изменя така:
„5. одиторите на финансовите отчети на
кредитни институции, инвестиционни посредници, застрахователи или на финансови
институции, както и на лицата, които по
закон осъществяват контрол върху одиторите на кредитни институции, инвестиционни
посредници, застрахователи или финансови
институции;“
в) в т. 6 думите „финансови институции,
застрахователи“ се заменят с „предприятията
от финансовия сектор“;
г) в т. 8 думите „отчетите на банки и на
други“ се заменят с „отчетите на кредитни
институции, инвестиционни посредници, застрахователи и на“, а думите „одиторите на
банки“ се заменят с „одиторите на кредитни
институции, инвестиционни посредници, застрахователи и на финансови институции“;
д) в т. 9 след думата „влоговете“ се добавя
„или компенсиране на инвеститорите“;
е) създават се нови т. 10 и 11:
„10. органите на други държави членки,
на които е възложено да поддържат стабилността на финансовата система посредством
използването на макропруденциални правила;
11. органите на други държави членки за
оздравяване или органите, на които е възложена защитата на стабилността на финансовата система;“
ж) създава се т. 12:
„12. институционалните защитни схеми
по член 113, параграф 7 от Регламент (ЕС)
№ 575/2013, както и на органите, осъществяващи наблюдение и контрол върху тях;“
з) досегашните т. 10 и 11 стават съответно
т. 13 и 14;
и) създава се т. 15:
„15. Европейския орган за застраховане
и професионално пенсионно осигуряване и
Европейския орган за ценни книжа и пазари.“
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2. В ал. 4 думите „ал. 1, т. 3 – 10“ се заменят с „ал. 1, т. 3 – 15“.
3. Алинея 6 се отменя.
§ 33. В чл. 65, ал. 2 след думата „членки“
се поставя запетая и думите „и на ЕБО“ се
заменят с „на ЕССР, на ЕБО и на Европейския
орган за ценни книжа и пазари“.
§ 34. Създава се чл. 65а:
„Чл. 65а. Член 63 не се прилага в случаите, когато БНБ публикува резултатите от
стрес-тестовете, извършвани съгласно чл. 32
от Регламент (ЕС) № 1093/2010, както и когато предоставя тези резултати на ЕБО с цел
публикуването на резултатите за банковата
система в Европейския съюз.“
§ 35. В чл. 70 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Всяка банка оповестява на своята
официална интернет страница информация
за спазването на изискванията на този закон
и актовете по прилагането му в областта на
корпоративното управление и изискванията
към възнагражденията в банките.“
2. Създават се ал. 3, 4, 5, 6 и 7:
„(3) Оповестяването на информация от
банките по част осма от Регламент (ЕС)
№ 575/2013 се извършва веднъж годишно в
тримесечен срок след края на периода, за
който се отнася. Оповестяване на консолидирана основа се извършва веднъж годишно
в 6-месечен срок след края на периода, за
който се отнася.
(4) Оповестяването по ал. 3 се извършва
чрез официалната интернет страница на банката и в поне една медия.
(5) Предприятията майки ежегодно публикуват – в пълен вид или чрез препратки
към равностойна информация – описание
на правната си структура и управленската
и организационната структура на групата,
включително лицата, с които те са в тесни
връзки, както и информация по чл. 89, ал. 3.
(6) Всяка банка оповестява ежегодно, поотделно за Република България, за другите
държави членки и за третите държави, в
които банката има дъщерни дружества или
е установила клонове, следната информация
на консолидирана основа:
1. наименование, описание на дейностите
и географско местоположение;
2. размер на оборота;
3. приравнен брой на служители на пълен
работен ден;
4. финансов резултат от дейността преди
данъчно облагане;
5. начислени данъци върху финансовия
резултат от дейността;
6. доходност на активите, получена като
отношение на нетната печалба към общото
балансово число;
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7. получени държавни субсидии.
(7) Информацията по ал. 6 е предмет на
независим финансов одит и се публикува като
приложение към годишния финансов отчет
на индивидуална или когато е приложимо,
на консолидирана основа.“
§ 36. В чл. 73 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 т. 4 се изменя така:
„4. стратегиите и политиките за поемане,
управление, наблюдение, контрол и редуциране на рисковете, на които е изложена или
може да бъде изложена банката, включително
рисковете, породени от макроикономическата
среда, в която действа в съответната фаза на
икономическия цикъл;“.
2. Създават се ал. 5 и 6:
„(5) Тех ническ ите критерии, на които
трябва да отговаря политиката на банките
за управление и контрол на риска по ал. 1,
т. 4, и изискванията към управленската и
организационната структура на банката се
определят с наредба на БНБ.
(6) В случаите, когато Регламент (ЕС)
№ 575/2013 предоставя право на компетентния
орган да прецени и наложи специфични изисквания или критерии във връзка с дейността
на банките, тези изисквания и критерии може
да се определят с наредба на БНБ.“
§ 37. В чл. 73a се създават ал. 3, 4 и 5:
„(3) Изискванията на ал. 1 се прилагат на
индивидуална и на консолидирана основа от
всяка банка.
(4) В случаите, когато банка е контролирана от финансов холдинг майка или от финансов холдинг майка със смесена дейност в
степента и по начина, уредени в част първа,
дял II, глава 2, раздели 2 и 3 от Регламент
(ЕС) № 575/2013, тя изпълнява задължението по ал. 3 въз основа на консолидираното
състояние на съответния финансов холдинг
или финансов холдинг със смесена дейност.
(5) А ко финансов хол динг майка и ли
финансов холдинг майка със смесена дейност на територията на Република България
контролира повече от една банка, ал. 4 се
прилага само спрямо банката, върху която се
упражнява надзор на консолидирана основа
в съответствие с чл. 90.“
§ 38. Създават се чл. 73в и 73г:
„Чл. 73в. (1) Всяка банка създава комитет
за подбор на кандидати за членове на съвета
на директорите и възлагането на управлението
на изпълнителни членове или на кандидати
за членове на управителния съвет. Членове
на комитета могат да бъдат само членове на
надзорния съвет или на съвета на директорите,
които не са изпълнителни членове.
(2) Изискванията към дейността на комитета за подбор се определят с наредба на БНБ.
Чл. 73г. (1) Всяка банка изготвя план за
възстановяване, съдържащ действия и мерки,
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които тя може да предприеме за възстановяване на финансовото си състояние при
възникване на финансови затруднения.
(2) Планът по ал. 1 се изпраща на БНБ,
която може да издаде обоснована препоръка
за неговата промяна.
(3) Изискванията към плана за възстановяване се определят с наредба на БНБ.“
§ 39. В чл. 74 се създава ал. 4:
„(4) Всяка банка създава процедура, по
която служителите є може да сигнализират
за нарушения в рамките на институцията по
самостоятелен и независим ред.“
§ 40. В чл. 79 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинеи 1, 2 и 3 се изменят така:
„(1) Българската народна банка упражнява
надзор върху дейността на банките и когато
е приложимо, на финансовите холдинги и на
финансовите холдинги със смесена дейност,
за да установи спазването на изискванията на
този закон и на Регламент (ЕС) № 575/2013,
както и на издадените актове по прилагането
им за осигуряване на надеждно и сигурно
управление на банките и на рисковете, на
които те са изложени или може да бъдат изложени, както и за поддържане на адекватен
на рисковете собствен капитал.
(2) Българската народна банка упражнява
и макропруденциален надзор върху банките
с цел поддържане стабилността на банковата
система и във връзка с предотвратяване или
редуциране както на системните рискове – резултат от дейността на кредитните институции,
така и на идентификацията и ограничаването
на проявата на макроикономически фактори,
застрашаващи стабилността на банковата
система.
(3) Информацията, създавана и събирана
по реда на тази глава, е професионална тайна, освен когато законът изрично предвижда
нейното оповестяване или публикуване.“
2. В ал. 4 думите „ал. 1 – 3 обхваща“ се
заменят с „ал. 1 и надзорният преглед по
чл. 79в обхващат“.
3. Създава се ал. 12:
„(12) Българската народна банка разглежда подадените сигнали за потенциални или
извършени нару шени я на този закон, на
Регламент (ЕС) № 575/2013 и на актовете
по прилагането им, като прилага специални
процедури за приемането на сигнали, включително от служители на банки, за които се
прилага подходяща защита срещу неблагоприятни последици, защита на личните данни и
поверителност на информацията.“
§ 41. В чл.79а, ал. 1 се правят следните
допълнения:
1. В т. 1 накрая се добавя „и, при необходимост, в надзорни колегии“.
2. Създава се т. 3:
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„3. сътрудничи тясно с ЕССР и следва издадените от него препоръки, освен в случаите,
когато са налице основателни причини за неприлагането им, които е длъжна да изложи.“
§ 42. Създава се чл. 79в:
„Чл. 79в. (1) Българската народна банка
извършва надзорен преглед на правилата, стратегиите, процедурите и механизмите, въведени
от банките в изпълнение на изискванията на
този закон, на Регламент (ЕС) № 575/2013 и
на актовете по прилагането им, и оценява:
1. рисковете, на които банките са или може
да бъдат изложени;
2. рисковете, които банка създава за финансовата система, като се имат предвид
критериите за идентифициране и измерване на
системния риск съгласно чл. 23 от Регламент
(ЕС) № 1093/2010 и препоръките на ЕССР;
3. рисковете, идентифицирани чрез стрестестове, като отчита характера, мащаба и
сложността на дейността на банката.
(2) Въз основа на прегледа и оценката
БНБ определя дали правилата, стратегиите,
процедурите и механизмите, въведени от банките, начинът на тяхното прилагане, както
и собственият им капитал и ликвидните им
активи осигуряват стабилно управление и
покритие на рисковете.
(3) Периодичността и интензивността на
надзорния преглед и на оценката се определят от големината на съответната банка, от
системното є значение, от характера, мащаба
и сложността на дейността є. Надзорният
преглед и оценката се извършват най-малко
веднъж годишно.
(4) Българска народна банка информира
незабавно ЕБО за резултатите от прегледа,
когато установи, че банка може да породи
системен риск по смисъла на чл. 23 от Регламент (ЕС) № 1093/2010.
(5) Надзорният преглед обхваща елементи,
определени с наредба на БНБ.
(6) Българската народна банка информира
ЕБО за:
1. начина на функциониране на процеса за
извършване на преглед и оценка;
2. методологията, по която се вземат решенията по ал. 1, по чл. 80б и 80в и за налагане
на надзорни мерки и санкции.
(7) Когато установи, че банки със сходен
рисков профил са или може да бъдат изложени на сходни рискове или създават сходни
рискове за финансовата система, БНБ може
да извърши спрямо тези банки надзорния
преглед и надзорната оценка и да приложи
подходящите надзорни мерки по сходен или
идентичен начин. В тези случаи БНБ уведомява ЕБО.
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(8) Надзорният преглед и оценка, както
и административните мерки и санкции се
прилагат съобразно нивото на прилагане на
разпоредбите на част първа, дял II от Регламент (ЕС) № 575/2013.“
§ 43. В чл. 80 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Българската народна банка има право
да изисква от банките и когато е приложимо, от финансовите холдинги и финансовите
холдинги със смесена дейност, от техните
акционери или съдружници да є предоставят
всички необходими счетоводни и други документи, както и информация за дейността
им, и да извършва проверки на място чрез
оправомощени от нея служители и други лица
и да събира доказателства за установяване на
нарушения.“
2. В ал. 2 накрая се поставя запетая и
се добавя „както и правото на достъп по
ал. 3, т. 1“.
3. В ал. 3 се създават т. 8 и 9:
„8. да изискват обяснения от банките и
лицата по ал. 6, от техните представители
или служители;
9. да задават въпроси на всяко друго лице,
което даде съгласие за това, с цел да съберат
информация, свързана с предмета на проверката.“
4. Създава се нова ал. 6:
„(6) Българската народна банка има правомощията по този член и по отношение на:
1. финансовите холдинги;
2. финансови те хол динг и със смесена
дейност;
3. холдингите със смесена дейност;
4. дъщерните дружества на банки или на
лица по т. 1 – 3;
5. третите лица, които извършват изнесени
дейности за банки или лица по т. 1 – 3.“
5. Досегашната ал. 6 става ал. 7.
§ 44. В глава единадесета, раздел I се създават чл. 80а, 80б и 80в:
„Чл. 80а. (1) Българската народна банка
веднъж годишно приема и при необходимост
актуализира план за извършване на надзорни
проверки на банките, в който се взема предвид процесът на надзорен преглед и надзорна
оценка по чл. 79в. Планът съдържа:
1. описание на начина, по който БНБ планира да изпълни задачите си и да разпредели
ресурсите си;
2. банките, за които БНБ прецени, че е
необходима проверка;
3. банките, за които се планира да бъдат
обект на засилен надзор, и действията за упражняване на такъв надзор;

С Т Р.

16

ДЪРЖАВЕН

4. график на проверките на място в банките, включително в клоновете и в дъщерните
им дружества, в съответствие с чл. 81, ал. 2,
чл. 87, ал. 5 и 7, чл. 91 и 97.
(2) В плана по ал. 1 се включват и банките:
1. за които резултатите от стрес-тестовете
или от извършения надзорен преглед и оценка показват значителни рискове за текущата
им финансова стабилност или нарушения на
този закон, на Регламент (ЕС) № 575/2013 и
на актовете по прилагането им;
2. които създават системен риск за финансовата система.
(3) По отношение на банките, които са
обект на засилен надзор по ал. 1, т. 3, БНБ
може да:
1. увеличи броя или честотата на проверките на място в банката;
2. разпореди постоянно присъствие на оправомощени от нея длъжностни лица в банката;
3. изиска допълнително или по-често представяне на информация от банката;
4. извършва допълнителни или по-чести
прегледи на оперативните или стратегическите планове или на плановете за дейността
на банката;
5. извършва тематични проверки за наблюдение на конкретни рискове, за които има
вероятност да се реализират.
(4) Българската народна банка може да
провежда надзорни проверки на дейностите,
извършвани в Република България от клон на
банка, лицензирана в друга държава членка,
независимо от плана за извършване на надзорни проверки, изготвен от компетентния
орган на изпращащата държава.
(5) Изготвеният от БНБ план за извършване на надзорни проверки не възпрепятства
компетентните органи на приемаща държава
да провеждат за всеки отделен случай проверки и инспекции на място на дейностите,
извършвани от клоновете на банки на тяхна
територия.
(6) При изготвяне на плана за надзорни
проверки БНБ взема предвид информацията
и констатациите, получени от компетентния
орган на приемащата държава в резултат на
проверки на място в клон на банка, лицензирана в Република България, включително
във връзка със стабилността на финансовата
система в приемащата държава.
Чл. 80б. Българската народна банка извършва най-малко веднъж годишно стрестестове на банките за надзорни цели.
Чл. 80в. (1) Българската народна банка
прави най-малко веднъж на всеки три години
редовен преглед за спазването от банките на
изискванията по отношение на подходите, за
които е необходимо разрешение за използването им за изчисляване на капиталовите
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изисквания в съответствие с част трета от
Регламент (ЕС) № 575/2013, като обръща
особено внимание на:
1. промените в дейността на банката, и
2. прилагането на тези подходи спрямо
нови продукти.
(2) Българската народна банка анализира и
преценява дали банката използва съвременни
и добре разработени техники и практики при
използването на вътрешни подходи.
(3) Когато банка, получила разрешение да
използва вътрешен подход, престане да отговаря на изискванията за прилагане на този
подход, БНБ изисква от банката да:
1. докаже по задоволителен начин, че
неспазването на тези изисквания няма съществени последици, или
2. представи план за своевременно възстановяване спазването на изискванията, в
който е посочен срок за изпълнението му;
БНБ може да изиска промяна на плана, ако
има вероятност той да не доведе до пълно
спазване на изискванията или ако срокът не
е подходящ.
(4) Ако вероятността банката да постигне
възстановяване на спазването на изискванията
съгласно ал. 3 е малка или тя не е представила убедителни доказателства, че ефектът
от неспазването е несъществен, БНБ отнема
разрешението за вътрешен подход или го
ограничава до областите, в които изискванията са спазени, или може да се постигне
спазване на изискванията в подходящ срок,
определен съгласно ал. 3.
(5) При прегледа по ал. 2 БНБ взема предвид насоките на ЕБО, в които се посочват
препоръчителни техники за последователното
прилагане на адекватни вътрешни подходи.“
§ 45. В чл. 81 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1, изречение първо думите „изпращащата държава членка“ се заменят с
„изпращащата държава“.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Българската народна банка може да
извърши проверка на място в клон на банка, лицензирана в друга държава членка, и
да изиска информация за дейността му и за
надзорни цели, когато информацията е от
значение за запазване стабилността на финансовата система в Република България.“
3. Създава се нова ал. 3:
„(3) Преди извършване на проверката БНБ
провежда консултации с компетентните органи
на изпращащата държава. След извършване на
проверката БНБ предоставя на компетентните
органи на изпращащата държава получената
информация и направените констатации, които са от значение за оценката на риска на
банката или за стабилността на финансовата
система на Република България.“
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4. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и в нея
думите „изпращащата държава членка“ се
заменят с „изпращащата държава“.
5. Досегашната ал. 4 става ал. 5.
6. Досегашната ал. 5 става ал. 6 и в нея се
създава изречение трето: „Българската народна
банка може да изисква и информация, която
є е необходима за определянето на даден
клон за значим или за надзорни цели по отношение на осъществяваната от тях дейност
в Република България.“
7. Досегашната ал. 6 става ал. 7 и се изменя така:
„(7) Мерките, които БНБ прилага по отношение на клоновете като компетентен орган
на приемаща държава, както и мерките, установени от БНБ като част от нейната парична политика, не може да бъдат по-строги и
ограничителни от тези, предприемани спрямо
банките, лицензирани в Република България.“
§ 46. Член 82 се изменя така:
„Чл. 82. (1) Когато на базата на информацията по чл. 87, ал. 2 БНБ установи, че
банка, лицензирана в държава членка, която
има клон или предоставя директно услуги на
територията на Република България, не спазва
приложимите законови разпоредби за осъществяване на банкова дейност в страната или
разпоредбите на Регламент (ЕС) № 575/2013,
както и когато има съществена вероятност да
не ги спази, тя уведомява компетентния орган
на изпращащата държава с оглед предприемане
на съответни мерки за преустановяване или
санкциониране на нарушенията.
(2) Ако БНБ прецени, че компетентният
орган на изпращащата държава не е предприел необходимите мерки за осигуряване
спазването на закона, на Регламент (ЕС)
№ 575/2013 и на актовете по прилагането им
или за намаляване риска от неспазването
им, тя може да отнесе въпроса до ЕБО и да
поиска разглеждането му съгласно чл. 19 от
Регламент (ЕС) № 1093/2010.
(3) Независимо от разпоредбите на ал. 1 и
2 и на чл. 81, ал. 7 БНБ може да предприеме
мерки за предотвратяване или санкциониране
на нарушения на този закон, на актовете по
прилагането му или на разпоредби, свързани
със защита на обществения интерес, включително да наложи забрана за извършване на
сделки на територията на Република България
от съответната банка.
(4) Мерките и санкциите, приложени от
БНБ, се съобщават писмено чрез лицата,
които представляват банката на територията
на Република България.
(5) В случаите по ал. 3 засегнатата банка
е длъжна да изпълни мерките и санкциите,
приложени от БНБ.“
§ 47. Член 83 се изменя така:
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„Чл. 83. (1) В неотложни случаи и когато
се налага предприемането на мерки за защита срещу финансова нестабилност, която
би могла да застраши интересите на вложителите, инвеститорите и/или другите клиенти на банка по чл. 82, ал. 1, БНБ може да
приложи необходимите превантивни мерки,
включително спиране на плащанията, преди
да се приложи процедурата по чл. 82 и компетентният орган на изпращащата държава да
приложи съответни мерки за преустановяване
или санкциониране на установени нарушения
или оздравителни мерки. Мерките трябва да
бъдат пропорционални на целта за прилагането
им и не трябва да предоставят привилегия за
кредиторите на банката в страната спрямо
кредиторите в другите държави членки. В тези
случаи БНБ уведомява незабавно Европейската комисия, ЕБО и компетентните надзорни
органи на заинтересованите държави членки.
Мерките, приложени от БНБ, се съобщават
писмено чрез лицата, които представляват банката на територията на Република България.
(2) Действието на мерките по ал. 1 се прекратява с предприемането на оздравителни
мерки от съответните административни или
съдебни органи на изпращащата държава.
(3) Българската народна банка отменя
мерките по ал. 1 в случаите, когато те повече
не могат да постигнат своя ефект.“
§ 48. В чл. 87 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2, т. 2 думата „поотделно“ се заменя
с „на индивидуална“, а след думата „рисковете“ се добавя „други фактори, които могат
да повлияят на системния риск, породен от
дейността на банката“.
2. Създават се нови ал. 3, 4, 5, 6 и 7:
„(3) По искане на компетентен орган на
приемаща държава БНБ му предоставя разяснения как са взети предвид информацията
и констатациите, предоставени от него по
реда на ал. 2.
(4) Когато БНБ не е съгласна с мерките,
които компетентният орган на приемащата
държава възнамерява да приложи въз основа на предоставената от БНБ информация
и разяснения, тя може да отнесе въпроса за
разглеждане от ЕБО съгласно чл. 19 от Регламент (ЕС) № 1093/2010.
(5) В случаите, когато банка, лицензирана
в друга държава членка, извършва дейност в
Република България чрез клон, БНБ може
да отправи до компетентните органи на изпращащата държава искане за разяснения по
какъв начин са взети предвид предоставените
от нея информация и констатации.
(6) Когато смята, че предоставената от нея
информация по ал. 2 не е довела до предприемане на подходящи мерки, БНБ уведомява
компетентните органи на изпращащата дър-
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жава и ЕБО и предприема подходящи мерки
за предотвратяване на последващи нарушения
с цел защита на интересите на вложителите и
потребителите на услуги или на стабилността
на финансовата система.
(7) Когато банка, лицензирана в Република
България, извършва дейност чрез клон в други
държави членки, БНБ незабавно изпраща на
компетентните органи на приемащите държави
информацията и направените констатации,
получени във връзка с надзора върху ликвидността съгласно част шеста от Регламент
(ЕС) № 575/2013 и с надзора на консолидирана основа, доколкото тази информация и
направените констатации са от значение за
защитата на вложителите или инвеститорите
в съответната приемаща държава.“
3. Създава се ал. 8:
„(8) Когато по отношение на банка, лицензирана в Република България, извършваща
дейност в една или повече държави членки
чрез клон, възникнат или има основателни
съмнения, че може да възникнат ликвидни
зат ру днени я, БНБ незаба вно и нформ и ра
компетентните органи на всички приемащи държави, включително за изготвянето и
прилагането на план за възстановяване и за
предприетите надзорни мерки.“
4. Досегашната ал. 3 става ал. 9.
5. Досегашната ал. 4 става ал. 10 и в нея
думите „ал. 3“ се заменят с „ал. 9“.
6. Досегашната ал. 5 става ал. 11 и в нея
се създава изречение второ: „В тези случаи
се прилага правото на съответната държава
членка.“
7. Досегашната ал. 6 става ал. 12 и в нея
навсякъде думите „изпращащата държава
членка“ се заменят с „изпращащата държава“.
8. Досегашната ал. 7 става ал. 13 и в нея
навсяк ъде д у ми т е „п риемащата д ържава
членка“ се заменят с „приемащата държава“.
§ 49. В чл. 87а ал. 6 се изменя така:
„(6) Когато банка, лицензирана в друга
д ържава ч ленка, извършва дейност ч рез
значим клон в Република България и когато
органът на изпращащата държава не е провел
консултации с БНБ или когато след подобна
консултация БНБ продължава да смята, че
оперативните планове за възстановяване на
ликвидността на банката не са подходящи,
БНБ може да отнесе въпроса до ЕБО и да
поиска съдействието му в съответствие с член
19 от Регламент (ЕС) № 1093/2010.“
§ 50. В чл. 87б ал. 4, 5 и 6 се изменят така:
„(4) Българската народна банка си сътрудничи съгласно чл. 92, ал. 1, т. 3 с компетентния орган на приемащата държава, в която
банка, лицензирана в Република България,
извършва дейност чрез клон, определен като
значим, и предоставя:
1. информацията по чл. 95, ал. 3, т. 3 и 4;
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2. резултатите от оценките на риска, извършени в рамките на надзорния преглед по
чл. 79в;
3. съвместното решение за определяне
адекватността на капитала по чл. 92в и 92г – в
случаите, когато са приложими;
4. информация за надзорните мерки по
чл. 103, както и за наложените съгласно
чл. 103а допълнителни изисквания – в случаите, в които посочените оценки и решения са
от значение за съответните клонове.
(5) Българската народна банка се консултира с компетентните органи на приемащите
държави, в които са открити значими клонове
на банки, лицензирани в Република България,
относно оперативните планове за възстановяване на ликвидността, ако това е от значение
за оценка на ликвидния риск, произтичащ от
експозиции, деноминирани в местната парична
единица в приемащата държава.
(6) При възникване на извънредна ситуация,
посочена в чл. 93, ал. 1, която потенциално
застрашава финансовата стабилност в Репуб
лика България или в приемащата държава,
БНБ уведомява органите по чл. 64, ал. 1,
т. 13 и ал. 2.“
§ 51. Създава се чл. 87г:
„Чл. 87г. Определянето на даден клон за
значим не засяга правомощията и функциите
на БНБ по този закон.“
§ 52. В чл. 89 се създават ал. 3, 4 и 5:
„(3) Банка, финансов холдинг, финансов
холдинг със смесена дейност или холдинг със
смесена дейност, които са обект на надзор
на консолидирана основа от страна на БНБ,
въвеждат вътрешни правила, процедури и
механизми, изисквани по този закон, и в дъщерните си дружества, включително в тези,
които не са обхванати от този закон. Правилата, процедурите и механизмите трябва
да са последователни и добре интегрирани
и да позволяват на дъщерните дружества да
изготвят всякакви данни и информация от
значение за целите на надзора.
(4) Когато кредитна институция майка от
Европейския съюз или банка, контролирана
от финансов холдинг майка от Европейския
съюз или от финансов холдинг майка със
смесена дейност от Европейския съюз, докаже пред БНБ, че прилагането на изискванията за въвеждане на правила, процедури
и механизми по ал. 3 е незаконосъобразно
съгласно законодателството на съответната
трета държава, в която е установено дъщерно
дружество, банката не прилага тези изисквания
в отношенията си с него.
(5) Когато банка, лицензирана от БНБ, е част
от банкова група, финансов холдинг, финансов
холдинг със смесена дейност или холдинг със
смесена дейност, тя представя ежегодно в БНБ,
в срок до 30 работни дни след края на кален-
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дарната година, информация за структурата,
в която участва, включително за настъпилите
промени. Информацията за финансов холдинг,
финансов холдинг със смесена дейност или
холдинг със смесена дейност се представя
в БНБ чрез банката – дъщерно дружество в
холдинга, която е лицензирана от БНБ.“
§ 53. В чл. 92, ал. 2 думите „чл. 95, ал. 7,
т. 2“ се заменят с „чл. 95, ал. 3, т. 4 и ал. 7,
т. 2“ и се поставя запетая.
§ 54. Член 92а се изменя така:
„Чл. 92а. (1) Когато е консолидиращ надзорен орган, БНБ съвместно с другите компетентни органи, отговарящи за надзора над
дъщерните дружества на кредитна институция
майка от Европейския съюз, на финансов
холдинг майка от Европейския съюз или на
финансов холдинг майка със смесена дейност
от Европейския съюз, вземат съвместно решение за определяне на специални изисквания
за ликвидност съгласно чл. 103а и относно
адекватността на рамката за управление на
ликвидния риск на кредитната институция
майка или на холдинга.
(2) Решението по ал. 1 се взема в срок един
месец от датата, на която БНБ е предоставила
на другите компетентни органи доклад, съдържащ оценка на ликвидния рисков профил на
групата. При вземането на решение се отчита
оценката на риска на дъщерните дружества,
извършена от другите компетентни органи.
(3) Ако в срока по ал. 2 не бъде постигнато
съвместно решение, БНБ взема самостоятелно
решение относно прилагането на консолидирана основа на специално изискване за ликвидност по чл. 103а и относно адекватността
на рамката за управление на ликвидния риск,
като отчита оценката на риска на дъщерните
дружества, извършена от другите компетентни органи. Преди да вземе самостоятелно
решение, БНБ по собствена инициатива или
по искане на някой от другите компетентни
органи се консултира с ЕБО, като взема
предвид неговата препоръка и се мотивира
за всяко съществено отклонение от нея.
(4) Когато преди изтичането на срока по
ал. 2 въпросът е отнесен за разглеждане от
ЕБО, БНБ отлага вземането на решението
по ал. 3 и изчаква решението, което ЕБО
може да вземе съгласно чл. 19, параграф 3 от
Регламент (ЕС) № 1093/2010. В този случай
БНБ взема своето решение в съответствие с
решението на ЕБО.
(5) Решенията по ал. 1 и 3 се мотивират и
предоставят на кредитната институция майка от Европейския съюз, а по ал. 3 – и на
другите компетентни органи. В мотивите на
решението по ал. 3 се посочват становищата
на другите компетентни органи, изразени в
срока по ал. 2.
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(6) Решенията по ал. 1 и 3 се преразглеждат
ежегодно или при възникване на извънредни
обстоятелства, когато някой от другите компетентни органи отправи мотивирано писмено
искане до БНБ за актуализиране на решението за прилагане на специално изискване за
ликвидност по чл. 103а. В случай на искане
БНБ може да преразгледа решенията по ал. 1
и 3 само с участието на компетентния орган,
отправил искането.“
§ 55. Член 92б се изменя така:
„Чл. 92б. (1) Когато банка, лицензирана в
Република България, е дъщерно дружество на
кредитна институция майка от Европейския
съюз, на финансов холдинг майка от Европейския съюз или на финансовия холдинг майка
със смесена дейност от Европейския съюз,
БНБ участва при вземането на съвместно решение за определяне на специални изисквания
за ликвидност съгласно чл. 103а и относно
адекватността на рамката за управление на
ликвидния риск на групата или холдинга.
(2) Когато в едномесечен срок не е постигнато съвместно решение по ал. 1, БНБ може
да поиска консолидиращият надзорен орган
да се консултира с ЕБО.
(3) Когато не бъде постигнато съвместно
решение, БНБ взема самостоятелно решение
относно прилагането на специално изискване за
ликвидност по чл. 103а и относно адекватността
на рамката за управление на ликвидния риск
спрямо банката, като отчита становището на
консолидиращия надзорен орган и препоръката
на ЕБО, когато такава е поискана.
(4) Ако преди изтичането на срока по ал. 2
въпросът е отнесен за разглеждане от ЕБО,
БНБ отлага вземането на решение по ал. 3 и
изчаква решението, което ЕБО може да вземе съгласно чл. 19, параграф 3 от Регламент
(ЕС) № 1093/2010. В този случай БНБ взема
решение в съответствие с решението на ЕБО.
(5) Решенията по ал. 1 и 3 се преразглеждат ежегодно. При възникване на извънредна
ситуация БНБ може да отправи мотивирано
искане за преразглеждане на решението по
ал. 1 или на самостоятелното решение на
консолидиращия надзорен орган за прилагане
на специално изискване за ликвидност.“
§ 56. В чл. 92в се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „чл. 79, ал. 2 и 3 и при
прилагането на мярка във връзка с нарушение
по чл. 103, ал. 1, т. 11“ се заменят с „и чл. 79в“.
2. В ал. 2 думите „чл. 79, ал. 2 и 3 и при
прилагане на мярка във връзка с нарушение
по чл. 103, ал. 1, т. 11“ се заменят с „и чл. 79в
и възможността за определяне на допълнително капиталово изискване съгласно чл. 103,
ал. 2, т. 5“.
3. В ал. 3 думите „чл. 79, ал. 2 и 3, на мярка във връзка с нарушение по чл. 103, ал. 1,
т. 11“ се заменят с „чл. 79в“.
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§ 57. В чл. 92г се правят следните изменения:
1. В ал. 3 думите „чл. 79, ал. 2 и 3, прилагането на мярка във връзка с нарушение по
чл. 103, ал. 1, т. 11“ се заменят с „чл. 79в“.
2. В ал. 5 думите „чл. 136, ал. 2 от Директива
2006/48/ЕО“ се заменят с „чл. 104, параграф
1, буква „а“ от Директива 2013/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни
2013 г. относно достъпа до осъществяването
на дейност от кредитните институции и относно пруденциалния надзор върху кредитните
институции и инвестиционните посредници,
за изменение на Директива 2002/87/ЕО и за
отмяна на директиви 2006/48/ЕО и 2006/49/
ЕО (ОВ, L 176/338 от 27 юни 2013 г.), наричана
по-нататък „Директива 2013/36/ЕС“.
§ 58. В чл. 92д се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите „92а“ се заличават.
2. В ал. 2:
а) в т. 2 думите „когато е подходящо“ се
заличават;
б) в т. 3 думата „проверки“ се заменя с
„надзорни проверки съгласно чл. 80а“, а думите „чл. 79, ал. 2 и 3 и чл. 103, ал. 1, т. 11“
се заменят с „чл. 79в“;
в) в т. 5 думите „Директива 2006/48/ЕО“
се заменят с „Регламент (ЕС) № 575/2013 и
Директива 2013/36/ЕС“.
3. В ал. 5 след думата „банки“ се добавя
„от ЕСЦБ“, а думите „Директива 2006/48/ЕО“
се заменят с „Директива 2013/36/ЕС и когато
е приложимо – по чл. 54 и 58 от Директива
2004/39/ЕО на Европейския парламент и на
Съвета от 21 април 2004 г. относно пазарите
на финансови инструменти, за изменение на
директиви 85/611/ЕИО и 93/6/ЕИО на Съвета
и Директива 2000/12/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директива
93/22/ЕИО на Съвета“.
4. Създава се нова ал. 9:
„(9) При настъпване на разногласия между
компетентните органи, участващи в надзорната колегия, БНБ може да отнесе съответния
въпрос до ЕБО и да поиска съдействието му
в съответствие с чл. 19 от Регламент (ЕС)
№ 1093/2010.“
5. Досегашната а л. 9 става а л. 10 и в
нея накрая се добавя „и по Регламент (ЕС)
№ 575/2013“.
§ 59. В чл. 92e накрая се поставя запетая
и се добавя „включително правомощията на
консолидиращ надзорен орган по чл. 92д,
ал. 9“.
§ 60. В чл. 93, ал. 1 думите „когато е консолидиращ надзорен орган“ се заличават, а
думите „чл. 64, ал. 1, т. 10 и чл. 64, ал. 2“ се
заменят с „чл. 64, ал. 1, т. 13 и ал. 2“.
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§ 61. В чл. 95, ал. 6 думите „се обърне
към ЕБО“ се заменят с „отнесе въпроса за
разглеждане от ЕБО по реда на чл. 19 от
Регламент (ЕС) № 1093/2010“.
§ 62. В чл. 96 се създава изречение второ:
„При преценка на репутацията се вземат
предвид и данните от регистъра за административните санкции, воден от ЕБО.“
§ 63. Създава се чл. 97а:
„Чл. 97а. (1) Когато холдинг със смесена
дейност е предприятие майка на една или
повече банк и, лицензи рани в Реп ублика
България, БНБ упражнява общ надзор върху
сделките между тези банки и холдинга и неговите дъщерни дружества, без да се нарушават
изискванията на част четвърта от Регламент
(ЕС) № 575/2013.
(2) Банките по ал. 1 въвеждат адекватни
процеси за управление на риска и механизми
за вътрешен контрол, включително надеждни
процедури за отчитане и осчетоводяване, за
да идентифицират, измерват, наблюдават и
контролират по подходящ начин сделките с
холдинга майка със смесена дейност и неговите
дъщерни дружества. Банките докладват пред
БНБ всяка значима сделка с тях, различна
от сделките по член 394 от Регламент (ЕС)
№ 575/2013.
(3) Процедурите и сделките по ал. 2 са
обект на надзор от БНБ.“
§ 64. В чл. 100 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думата „предприятие“ се заменя
с „дружество“.
2. В ал. 3 думата „предприятие“ се заменя
с „дружество“.
§ 65. В чл. 101 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 накрая се добавя „и на Регламент
(ЕС) № 575/2013“.
2. В ал. 3, изречение първо думите „законодателството на Европейската общност“
се заменят с „чл. 111 – 127 от Директива
2013/36/ЕС“.
3. В ал. 4 след думите „принципите по
този закон“ се добавя „и по Регламент (ЕС)
№ 575/2013“, а накрая думите „по реда на този
закон“ се заличават.
§ 66. В чл. 102 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 3 думите „чл. 79, ал. 2“ се заменят
с „чл. 79в“;
б) в т. 4 след думите „осъществяван от
БНБ“ се добавя „както и броя и вида на надзорните мерки и на санкциите, наложени за
нарушаване на този закон, на Регламент (ЕС)
№ 575/2013 г. и на актовете по прилагането
им“ и се поставя запетая.
2. В ал. 3 след думата „Оповестяването“
се добавя „по ал. 1“.

БРОЙ 27

ДЪРЖАВЕН

3. Създава се ал. 4:
„(4) За целите на част пета от Регламент
(ЕС) № 575/2013 БНБ публикува:
1. приетите общи критерии и методики
за преглед на спазването на чл. 405 – 409 от
Регламент (ЕС) № 575/2013;
2. обобщено описание на годишна база на
резултатите от надзорния преглед и описание
на приложените надзорни мерки в случай
на неспазване на чл. 405 – 409 от Регламент
(ЕС) № 575/2013.“
§ 67. В чл. 103 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 1 след думата „закон“ се добавя „на
Регламент (ЕС) № 575/2013 или“;
б) точка 11 се изменя така:
„11. на личие на множество сл у чаи на
превишения по чл. 366 от Регламент (ЕС)
№ 575/2013 при използване на вътрешния
модел за пазарен риск, които показват, че
моделът не е достатъчно точен;“
в) създават се т. 12, 13, 14, 15, 16 и 17:
„12. представяне на непълна или неточна
информация при изпълнение на задълженията по чл. 99, параграф 1, чл. 101, чл. 394,
параграф 1, чл. 415, параграфи 1 и 2 и чл. 430,
параграф 1 от Регламент (ЕС) № 575/2013 или
оповестяване на непълна или неточна информация при изпълнение на задълженията по
чл. 431, параграфи 1 – 3 и чл. 451, параграф
1 от Регламент (ЕС) № 575/2013;
13. нееднократно или за продължителен
период от време неспазване от банката на
изискването по чл. 412 от Регламент (ЕС)
№ 575/2013;
14. неспазване на условията, установени в
чл. 405 от Регламент (ЕС) № 575/2013, когато
банка притежава секюритизираща позиция;
15. извършване на плащания към притежатели на инструменти, включени в собствения капитал на банката, в нарушение на
ограниченията, определени с наредбата по
чл. 39, ал. 3, или в случаите, в които съгласно чл. 28, 51 или 63 от Регламент (ЕС)
№ 575/2013 се забраняват такива плащания
към притежатели на инструменти, включени
в собствения капитал;
16. допускане от банката на едно или повече
лица, които не отговарят на изискванията по
чл. 10 или 11, да участват в състава на управителния съвет, на съвета на директорите или
на надзорния съвет;
17. липса на одобрение от БНБ на плана за
запазване на капитала, изготвен от банката
съгласно наредбата по чл. 39, ал. 2.“
2. В ал. 2:
а) точка 5 се изменя така:
„5. изиска от банката да притежава собствен
капитал, надвишаващ изискванията, установени с наредбата по чл. 39, ал. 2 и в Регламент
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(ЕС) № 575/2013, във връзка с рисковете или
елементи от тях, които не попадат в обхвата
на чл. 1 от регламента; при определяне на
допълнителното капиталово изискване въз
основа на прегледа и оценката по чл. 79в се
вземат предвид:
а) качествените и количествените характеристики на процеса за оценка на капитала
на банката по чл. 73а;
б) текущата адекватност на вътрешните
правила за управление и контрол по чл. 15,
ал. 1, т. 4 и 6;
в) резултатът от надзорния преглед и оценка
по чл. 79в и 80г;
г) оценката на системния риск;“
б) създават се нови т. 6 и 7:
„6. разпореди отстраняването на недостатъците по отношение на обхващането на рисковете от вътрешен подход или предприемането
на необходимите мерки за ограничаване на
последиците от тях, в т. ч. чрез налагане на
по-високи мултипликационни коефициенти;
7. отнеме разрешението за използване на
вътрешен подход или да изиска своевременно
усъвършенстване на подхода;“
в) досегашната т. 6 става т. 8 и в нея накрая
се добавя „както и да разпореди редуциране
на риска, който е присъщ на дейността, продуктите и системите на банката“;
г) досегашните т. 7, 8 и 9 стават съответно
т. 9, 10 и 11;
д) досегашната т. 10 става т. 12 и се изменя така:
„12. изиска от банката да използва нетната си печалба за увеличаване на собствения
капитал или да є забрани:
а) плащането на дивиденти или разпределянето на капитал под друга форма, или
б) плащането на лихва на акционерите или
държателите на инструменти на допълнителния капитал от първи ред, като спазването на
тази забрана не представлява неизпълнение
от страна на банката по инструментите;“
е) досегашните т. 11, 12, 13, 14, 15 и 16
стават съответно т. 13, 14, 15, 16, 17 и 18;
ж) досегашната т. 17 става т. 19 и в нея накрая се добавя „включително изиска публично
оповестяване на допълнителна информация
или промени в устава на банката“;
з) създава се нова т. 20:
„20. изиск ва п ри ла га не на спец иа л на
политика за провизиране или третиране на
активите чрез капиталовите изисквания;“
и) досегашната т. 18 става т. 21;
к) създава се т. 22:
„22. оповести публично информация за
извършено нарушение с посочване на нарушителя;“
л) досегашните т. 19, 20 и 21 стават съответно т. 23, 24 и 25.
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3. В ал. 6, изречение първо думите „ал. 2,
т. 15“ се заменят с „ал. 2, т. 17“, а в изречение
второ думите „ал. 2, т. 7, 10 и 19“ се заменят
с „ал. 2, т. 9, 12 и 22“.
4. В ал. 7 в изречение първо накрая се
добавя „или на Регламент (ЕС) № 575/2013,
както и когато има съществена вероятност да
не ги спази“, в изречение второ след думата
„съобщават“ се добавя „незабавно“ и думата
„членка“ се заличава и се създава изречение
трето: „Когато бъде уведомена от компетентния орган на приемаща държава за предприети
превантивни мерки спрямо банката и БНБ
прецени, че тези мерки не са подходящи, тя
може да отнесе въпроса до ЕБО и да поиска
разглеждането му съгласно чл. 19 от Регламент
(ЕС) № 1093/2010.“
5. Създават се ал. 13 и 14:
„(13) Българската народна банка може да
приложи мерки по ал. 2 и когато съществува
вероятност банката да наруши разпоредбите
на този закон, на Регламент (ЕС) № 575/2013
и на актовете по прилагането им в рамките
на следващите 12 месеца.
(14) Българската народна банка информира
ЕБО за всяка приложена постоянна забрана
по ал. 2, т. 13, включително за обжалването
є и резултатите от него.“
§ 68. Създава се чл. 103а:
„Чл. 103а. (1) Българската народна банка
може да наложи специално изискване за
ликвидност, ако въз основа на прегледа и
оценката, извършени в съответствие с чл. 79в,
прецени, че не са обхванати всички рискове,
свързани с ликвидността, на които е изложена или може да бъде изложена банката, като
взема предвид:
1. модела на стопанска дейност на банката;
2. правилата за управление на ликвидността
на банката;
3. резултатите от надзорния преглед и
оценката по чл. 79в;
4. системния ликвиден риск, който застрашава целостта на финансовия пазар.
(2) Българската народна банка задължително налага допълнително капиталово изискване
по чл. 103, ал. 2, т. 5, когато:
1. банка не отговаря на изискванията по
чл. 73, ал. 1, чл. 73а, ал. 1 и 2, чл. 73г, чл. 121а
или чл. 393 от Регламент (ЕС) № 575/2013;
2. рисковете или елементи от тях не са
покрити от изискванията за собствен капитал,
определени в наредбата по чл. 39, ал. 2 или в
Регламент (ЕС) № 575/2013;
3. не се очаква в рамките на подходящ срок
в резултат на самостоятелното прилагане на
други мерки банката да подобри в достатъчна
степен правилата, процедурите, механизмите
и стратегиите си;
4. прегледът по чл. 79в или чл. 80в, ал. 3 и
4 разкрива, че неспазването на изискванията

ВЕСТНИК

БРОЙ 27

за прилагане на съответния подход има вероятност да доведе до неадекватни капиталови
изисквания;
5. има вероятност рисковете да са подценени, независимо от спазването на приложимите
изисквания на този закон и на Регламент
(ЕС) № 575/2013;
6. банка е уведомила БНБ, че резултатите
от стрес-теста по чл. 377, параграф 5 от Регламент (ЕС) № 575/2013 съществено надвишават
капиталовото изискване за портфейла є за
корелационно търгуване.“
§ 69. В чл. 104 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „чл. 103, ал. 2, т. 2 или
9“ се заменят с „чл. 103, ал. 2, т. 2 или 11“.
2. В ал. 4, 5, 6 и 8 думите „чл. 103, ал. 2,
т. 9“ се заменят с „чл. 103, ал. 2, т. 11“.
§ 70. В чл. 110, ал. 4 думите „на чл. 39, ал. 2
и 3“ се заменят със „за собствения капитал
по чл. 39 или на Регламент (ЕС) № 575/2013“.
§ 71. В чл. 115, ал. 3 думите „чл. 103, ал. 2,
т. 19“ се заменят с „чл. 103, ал. 2, т. 22“.
§ 72. В глава единадесета се създава раздел IX с чл. 121а:
„Раздел IX
План за преструктуриране на банка
Чл. 121а. (1) Българската народна банка
изготвя план за контролирано преструктуриране на всяка банка, лицензирана в Република
България, който може да бъде приложен, ако
банката изпадне във финансови затруднения.
(2) Плановете за преструктуриране се актуализират периодично и отчитат влиянието,
което би имала несъстоятелността на конкретната банка във връзка с нейния пазарен
дял, бизнес модел или взаимовръзката є с
другите пазарни участници върху финансовите
пазари като цяло, другите банки и условията
за тяхното финансиране.
(3) Банките предоставят на БНБ в съответствие с принципа на пропорционалност
информацията, необходима за изготвянето на
надеждни планове, които съдържат варианти
за преструктуриране на съответната банка.“
§ 73. В чл. 135, ал. 2 думите „изпращащата
държава членка“ се заменят с „изпращащата
държава“.
§ 74. В чл. 146, ал. 1 думата „членка“ се
заличава.
§ 75. В чл. 151, ал. 1 думите „чл. 103, ал. 2,
т. 20 и 21 и ал. 8“ се заменят с „чл. 103, ал. 2,
т. 24 и 25 и ал. 8“.
§ 76. В чл. 152 се правят следните допълнения:
1. В ал. 1 след думата „закон“ се поставя запетая и се добавя „на Регламент (ЕС)
№ 575/2013“, а местоимението „му“ се заменя с „им“.
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2. В ал. 2 и 3 след думата „банка“ се добавя
„финансов холдинг или финансов холдинг със
смесена дейност“ и се поставя запетая.
§ 77. Създават се чл. 152б, 152в и 152г:
„Чл. 152б. (1) При извършено нарушение
по чл. 28, ал. 1 или чл. 33, ал. 1 или 2 на
нарушителя се налага:
1. когато е физическо лице – глоба в размер
до левовата равностойност на 5 млн. евро;
2. когато е юридическо лице – имуществена
санкция в размер до 10 на сто от годишния
оборот, включително брутните приходи, състоящи се от вземания по лихви и други подобни
доходи, доходи от акции и други ценни книжа
с променлива или фиксирана доходност и
вземания от комисиони и/или такси.
(2) Когато стойност та на придобитото
в резултат на нарушението по чл. 28, ал. 1
или чл. 33, ал. 1 и 2 може да бъде определена, на лицето се налага глоба, съответно
имуществена санкция, до двойния размер на
придобитото.
(3) В случаите по ал. 1, т. 2 за брутни приходи се приемат брутните приходи съгласно
консолидирания отчет на крайното предприятие майка за предходната година.
Чл. 152в. (1) При извършено нарушение по
чл. 34, ал. 1 и 2, чл. 36, ал. 1, т. 3, както и за
нарушенията, посочени в чл. 103, ал. 1, т. 8 и
т. 12 – 16, на нарушителя се налага:
1. когато е физическо лице – глоба в размер
до левовата равностойност на 5 млн. евро;
2. когато е юридическо лице – имуществена
санкция в размер до 10 на сто от годишния
оборот, включително брутните приходи, състоящи се от вземания по лихви и други подобни
доходи, доходи от акции и други ценни книжа
с променлива или фиксирана доходност и
вземания от комисиони и/или такси.
(2) Когато стойността на реализираната
печалба или избегнатата загуба в резултат на
нарушението може да бъде определена, на лицето се налага глоба, съответно имуществена
санкция, до двойния размер на реализираната
печалба, съответно избегнатата загуба.
Чл. 152г. (1) Българската народна банка
публикува своевременно на официалната си
интернет страница информация за всички
влезли в сила наказателни постановления, с
които са наложени наказания за нарушения
на закона, на Регламент (ЕС) № 575/2013 и
на актовете по прилагането им, включително
за нарушението, нарушителя, вида и размера
на санкцията.
(2) Българската народна банка публикува
информацията по ал. 1 в обобщен вид, когато
прецени, че:
1. публикуването на лични данни за физическо лице, на което е наложена санкция,
е прекомерно;
2. публикуването би застрашило стабилността на финансовите пазари или висящо
наказателно производство;
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3. публикуването би причинило прекомерни
вреди на засегнатите лица.
(3) Публикуването по ал. 1 се отлага за
подходящ срок, ако има вероятност обстоятелствата по ал. 2 да отпаднат.
(4) Публикуваната информация е достъпна
на официалната интернет страница на БНБ
в срок не по-кратък от 5 години.
(5) Българската народна банка информира
ЕБО за всички наложени административни
наказания по чл. 152, 152б и 152в, включително за всяко обжалване по тях и резултатите
от него.“
§ 78. В допълнителните разпоредби се
правят следните изменения и допълнения:
1. В § 1, ал. 1:
а) точка 6 се изменя така:
„6. „Квалифицирано дялово участие“ e понятие по смисъла на чл. 4, параграф 1, т. 36
от Регламент (ЕС) № 575/2013.“;
б) в т. 6б, буква „в“ думите „и/или“ се
заменят с „или“;
в) точки 7, 8, 9 и 10 се изменят така:
„7. „Контрол“ е понятие по смисъла на
чл. 4, параграф 1, т. 37 от Регламент (ЕС)
№ 575/2013.
8. „Предприятие майка“ е понятие по смисъла на чл. 4, параграф 1, т. 15 от Регламент
(ЕС) № 575/2013.
9. „Дъщерно дружество“ е понятие по смисъла на чл. 4, параграф 1, т. 16 от Регламент
(ЕС) № 575/2013.
10. „Тесни връзки“ е понятие по смисъла
на чл. 4, параграф 1, т. 38 от Регламент (ЕС)
№ 575/2013.“;
г) точки 12, 12а и 13 се изменят така:
„12. „Финансов холдинг“ е понятие по смисъла на чл. 4, параграф 1, т. 20 от Регламент
(ЕС) № 575/2013.
12а. „Финансов холдинг със смесена дейност“ е понятие по смисъла на чл. 4, параграф
1, т. 21 от Регламент (ЕС) № 575/2013.
13. „Холдинг със смесена дейност“ е понятие по смисъла на чл. 4, параграф 1, т. 22
от Регламент (ЕС) № 575/2013.“;
д) точки 16 и 17 се изменят така:
„16. „Изпращаща държава“ е понятие по
смисъла на чл. 4, параграф 1, т. 43 от Регламент (ЕС) № 575/2013.
17. „Приемаща държава“ е понятие по смисъла на чл. 4, параграф 1, т. 44 от Регламент
(ЕС) № 575/2013.“;
е) точки 19, 20, 21 и 22 се изменят така:
„19. „Компетентен орган“ е понятие по
смисъла на чл. 4, параграф 1, т. 40 от Регламент (ЕС) № 575/2013.
20. „Лиценз“ е понятие по смисъла на чл. 4,
параграф 1, т. 42 от Регламент (ЕС) № 575/2013.
21. „Дружество за спомагателни услуги“
е понятие по смисъла на чл. 4, параграф 1,
т. 18 от Регламент (ЕС) № 575/2013.
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22. „К лон“ е пон я т ие по см ис ъ ла на
чл. 4, параграф 1, т. 17 от Регламент (ЕС)
№ 575/2013.“;
ж) точка 26 се отменя;
з) точки 27, 28, 28а, 29 и 29а се изменят така:
„27. „Кредитна институция майка от Европейския съюз“ е кредитна институция по
смисъла на чл. 4, параграф 1, т. 29 от Регламент (ЕС) № 575/2013.
28. „Финансов холдинг майка от държава
членка“ е понятие по смисъла на чл. 4, параграф 1, т. 30 от Регламент (ЕС) № 575/2013.
28а. „Финансов холдинг майка със смесена
дейност от държава членка“ е понятие по смисъла на чл. 4, параграф 1, т. 32 от Регламент
(ЕС) № 575/2013.
29. „Финансов холдинг майка от Европейския съюз“ е понятие по смисъла на чл. 4,
параграф 1, т. 31 от Регламент (ЕС) № 575/2013.
29а. „Финансов холдинг майка със смесена
дейност от Европейския съюз“ е понятие по
смисъла на чл. 4, параграф 1, т. 33 от Регламент (ЕС) № 575/2013.“;
и) точка 31 се изменя така:
„31. „Консолидиращ надзорен орган“ е понятие по смисъла на чл. 4, параграф 1, т. 41
от Регламент (ЕС) № 575/2013.“;
к) създават се т. 32 – 49:
„32. „Инвестиционен посредник“ е понятие по смисъла на чл. 4, параграф 1, т. 2 от
Регламент (ЕС) № 575/2013.
33. „Застраховател“ е понятие по смисъла
на чл. 4, параграф 1, т. 5 от Регламент (ЕС)
№ 575/2013.
34. „Презастраховател“ е понятие по смисъла на чл. 4, параграф 1, т. 6 от Регламент
(ЕС) № 575/2013.
35. „Висш ръководен персонал“ са физичес
ките лица, които упражняват изпълнителни
функции в банка и които отговарят и се
отчитат пред управителния съвет или съвета на директорите във връзка с текущото є
управление.
36. „Системен риск“ е риск от смущения във
финансовата система, който е в състояние да
предизвика сериозни отрицателни последствия
за финансовата система и реалната икономика.
37. „Управляващо дружество“ е дружество за управление на активи по смисъла
на чл. 4, параграф 1, точка 19 от Регламент
(ЕС) № 575/2013.
38. „Предприятие от финансовия сектор“
е понятие по смисъла на чл. 4, параграф 1,
т. 27 от Регламент (ЕС) № 575/2013.
39. „Централен контрагент“ е понятие по
смисъла на чл. 4, параграф 1, т. 34 от Регламент (ЕС) № 575/2013.
40. „Централни банки от ЕСЦБ“ е понятие по смисъла на чл. 4, параграф 1, т. 45 от
Регламент (ЕС) № 575/2013.
41. „Централни банки“ е понятие по смисъла на чл. 4, параграф 1, т. 46 от Регламент
(ЕС) № 575/2013.
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42. „На консолидирана основа“ е понятие
по смисъла на чл. 4, параграф 1, т. 48 от Регламент (ЕС) № 575/2013.
43. „Финансов инструмент“ е понятие по
смисъла на чл. 4, параграф 1, т. 50 от Регламент (ЕС) № 575/2013.
44. „Собствен капитал“ е понятие по смисъла на чл. 4, параграф 1, т. 118 от Регламент
(ЕС) № 575/2013.
45. „Операционен риск“ е понятие по смисъла на чл. 4, параграф 1, т. 52 от Регламент
(ЕС) № 575/2013.
46. „Регулиран пазар“ е понятие по смисъла на чл. 4, параграф 1, т. 92 от Регламент
(ЕС) № 575/2013.
47. „Вътрешни подходи“ са вътрешнорейтинговият подход по чл. 143, параграф 1,
подходът на вътрешните модели по чл. 221,
подходът за собствените оценки по чл. 225,
усъвършенстваните подходи за измерване по
чл. 312, параграф 2, методът на вътрешните
модели по чл. 283 и 363 и подходът на вътрешната оценка по чл. 259, параграф 3 от
Регламент (ЕС) № 575/2013.
48. „Консолидирано състояние“ е понятие
по смисъла на чл. 4, параграф 1, т. 47 от Регламент (ЕС) № 575/2013.
49. „Секюритизираща позиция“ е понятие
по смисъла на чл. 4, параграф 1, т. 62 от Регламент (ЕС) № 575/2013.“
2. В § 2:
а) досегашният текст става ал. 1;
б) създава се ал. 2:
„(2) Правомощията на БНБ по чл. 121а,
ал. 1 се осъществяват отделно и независимо
от функциите на БНБ относно надзора върху
банковата система.“
3. В § 4 след думите „(OB, L 331/120 от
15 декември 2010 г.)“ съюзът „и“ се заменя със
запетая, а накрая се добавя „и на Директива
2013/36/ЕС на Европейския парламент и на
Съвета от 26 юни 2013 г. относно достъпа до
осъществяването на дейност от кредитните
институции и относно пруденциалния надзор
върху кредитните институции и инвестиционните посредници, за изменение на Директива
2002/87/ЕО и за отмяна на директиви 2006/48/
ЕО и 2006/49/ЕО“.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 79. Изиск ването за оповестяване на
всички елементи от информацията по чл. 70,
ал. 6 се прилага от 1 януари 2015 г. с изключение на информацията по т. 1 – 3, която се
оповестява в срок до 1 юли 2014 г.
§ 80. (1) В 6-месечен срок от влизането
в сила на този закон финансовите институции, вписани в регистъра на БНБ, които са
извършвали дейности по чл. 2, ал. 2, т. 8 и
възнамеряват да предоставят една или повече
инвестиционни услуги и/или да извършват
една или повече инвестиционни дейности
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съгласно чл. 5, ал. 2 от Закона за пазарите на
финансови инструменти, подават в Комисията
за финансов надзор документи за получаване
на лиценз за извършване на дейност като
инвестиционни посредници по Закона за пазарите на финансови инструменти.
(2) Финансовите институции по чл. 2, ал. 2,
т. 8, вписани в регистъра на БНБ, които са
извършвали и възнамеряват да извършват
обмяна на валута в наличност, привеждат
дейността си в съответствие с Валутния закон
в срока по ал. 1.
(3) Финансовите институции, които към
датата на влизането в сила на този закон
извършват дейност по чл. 2, ал. 2, т. 10, не
се регистрират в БНБ.
(4) В 6-месечен срок от влизането в сила на
този закон всички регистрирани до влизането
му в сила финансови институции връщат в БНБ
издадените им удостоверения за регистрация
и се пререгистрират в БНБ, ако отговарят на
изискванията на чл. 3а, по ред, определен с
наредба на БНБ.
(5) Заварените при влизането в сила на
този закон административни производства за
вписване на финансови институции в БНБ се
приключват по новия ред.
§ 81. В Търговския закон (обн., ДВ, бр. 48
от 1991 г.; изм., бр. 25 от 1992 г., бр. 61 и 103
от 1993 г., бр. 63 от 1994 г., бр. 63 от 1995 г.,
бр. 42, 59, 83, 86 и 104 от 1996 г., бр. 58, 100
и 124 от 1997 г., бр. 21, 39, 52 и 70 от 1998 г.,
бр. 33, 42, 64, 81, 90, 103 и 114 от 1999 г., бр. 84
от 2000 г., бр. 28, 61 и 96 от 2002 г., бр. 19, 31
и 58 от 2003 г., бр. 31, 39, 42, 43, 66, 103 и 105
от 2005 г., бр. 38, 59, 80 и 105 от 2006 г., бр. 59,
92 и 104 от 2007 г., бр. 50, 67, 70, 100 и 108 от
2008 г., бр. 12, 23, 32, 47 и 82 от 2009 г., бр. 41
и 101 от 2010 г., бр. 14, 18 и 34 от 2011 г., бр. 53
и 60 от 2012 г., бр. 15 и 20 от 2013 г.) в чл. 655,
ал. 2, т. 9 думите „т. 14“ се заменят с „т. 16“.
§ 82. В Кодекса за социално осигуряване
(обн., ДВ, бр. 110 от 1999 г.; Решение № 5 на
Конституционния съд от 2000 г. – бр. 55 от
2000 г.; изм., бр. 64 от 2000 г., бр. 1, 35 и 41
от 2001 г., бр. 1, 10, 45, 74, 112, 119 и 120 от
2002 г., бр. 8, 42, 67, 95, 112 и 114 от 2003 г.,
бр. 12, 21, 38, 52, 53, 69, 70, 112 и 115 от 2004 г.,
бр. 38, 39, 76, 102, 103, 104 и 105 от 2005 г.,
бр. 17, 30, 34, 56, 57, 59 и 68 от 2006 г.; попр.,
бр. 76 от 2006 г.; изм., бр. 80, 82, 95, 102 и 105
от 2006 г., бр. 41, 52, 53, 64, 77, 97, 100, 109 и
113 от 2007 г., бр. 33, 43, 67, 69, 89, 102 и 109
от 2008 г., бр. 23, 25, 35, 41, 42, 93, 95, 99 и 103
от 2009 г., бр. 16, 19, 43, 49, 58, 59, 88, 97, 98 и
100 от 2010 г.; Решение № 7 на Конституционния съд от 2011 г. – бр. 45 от 2011 г.; изм.,
бр. 60, 77 и 100 от 2011 г., бр. 7, 21, 38, 40, 44,
58, 81, 89, 94 и 99 от 2012 г., бр. 15, 20, 70, 98,
104, 106, 109 и 111 от 2013 г., бр. 1 от 2014 г.)
в чл. 123а, ал. 2, т. 5 думите „т. 14, 19 или 20“
се заменят с „т. 16, 23 или 24“.
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§ 83. В Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране (обн.,
ДВ, бр. 77 от 2011 г.; изм., бр. 21 от 2012 г.,
бр. 109 от 2013 г.) в чл. 35, ал. 1, т. 5 думите
„т. 14, 19, 20 или 21“ се заменят с „т. 16, 23,
24 или 25“.
§ 84. В Закона за допълнителния надзор
върху финансовите конгломерати (обн., ДВ,
бр. 59 от 2006 г.; изм., бр. 52 от 2007 г., бр. 77
и 105 от 2011 г., бр. 70 от 2013 г.) се правят
следните изменения и допълнения:
1. В чл. 13, ал. 8 думите „чл. 79, ал. 2“ се
заменят с „чл. 79в“.
2. В § 1 от допълнителните разпоредби:
а) в т. 1 думите „чл. 1, ал. 2“ се заменят
с „чл. 2, ал. 1“;
б) в т. 19 буква „а“ се изменя така:
„а) за лицата от банковия сектор – минимално изискваният собствен капитал, съгласно
изискванията на Регламент (ЕС) № 575/2013 на
Европейския парламент и на Съвета от 26 юни
2013 г. относно пруденциалните изисквания
за кредитните институции и инвестиционните
посредници и за изменение на Регламент (ЕС)
№ 648/2012 (ОВ, L 176/1 от 27 юни 2013 г.) и
на чл. 39 от Закона за кредитните институции,
за всяко от лицата в този сектор;“.
§ 85. Параграф 43, т. 4, § 45, 46 и 47, § 48,
т. 1, § 49, § 50 относно чл. 87б, ал. 4 и 5, и
§ 67, т. 4 влизат в сила от датата, на която
изискването за ликвидно покритие стане
приложимо в съответствие с делегирания акт,
който Европейската комисия приема съгласно
чл. 460 от Регламент (ЕС) № 575/2013.
Законът е приет от 42-то Народно събрание
на 11 март 2014 г. и е подпечатан с официалния
печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Михаил Миков
1835
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на труда, приет от ХLIІ Народно събрание
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Издаден в София на 20 март 2014 г.
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уговорен с работодателя, но не по-малко от
5 работни дни. При повторно явяване на изпит
обучаемият има право на неплатен отпуск
в размер 5 работни дни, който се признава
за трудов стаж.“
§ 4. В чл. 232 се правят следните изменения:
1. Заглавието се изменя така: „Задължения
за работа и отговорност за неизпълнение на
трудовия договор с условие за обучение по
време на работа“.
2. В ал. 1 думите „за ученичество“ се заменят с „по чл. 230, ал. 1“ и думите „ученика“,
„ученикът“ се заменят съответно с „обучаемия“, „обучаемият“.
3. В ал. 2 думата „ученика“ се заменя с
„обучаемия“, а думите „3 месеца“ се заменят
с „6 месеца“.
4. В ал. 3 думата „ученикът“ се заменя с
„обучаемият“, а думите „трикратния размер на
минималната месечна работна заплата, установена за страната“ се заменят с „шесткратния
размер на брутното трудово възнаграждение
за съответната длъжност“.
§ 5. Член 233 се изменя така:

§ 1. В чл. 149 ал. 2 се изменя така:
„(2) Положеният извънреден труд през
календарната година се отчита пред инспекцията по труда до 31 януари на следващата
календарна година.“
§ 2. В чл. 230 се правят следните изменения:
1. Заглавието се изменя така: „Трудов договор с условие за обучение по време на работа“.
2. Алинея 1 се изменя така:
„(1) С трудовия договор с условие за обучение по време на работа работодателят се
задължава да обучи работника или служителя
в процеса на работата по определена професия или специалност, а обучаемият – да я
усвои. Такъв договор с един и същ работник
или служител в едно и също предприятие
за обучение по същата професия може да се
сключва само веднъж.“
3. В ал. 3 и 4 думата „ученикът“ се заменя
с „обучаемият“.
§ 3. Член 231 се изменя така:

„Приложимост на трудовото законодателство
към трудовия договор с условие за обучение по
време на работа
Чл. 233. За отношенията между страните
по трудовия договор с условие за обучение
по време на работа се прилага действащото
трудово законодателство.“
§ 6. Създават се чл. 233а, 233б и 233в:

за изменение и допълнение на Кодекса на
труда (обн., ДВ, бр. 26 и 27 от 1986 г.; изм.,
бр. 6 от 1988 г., бр. 21, 30 и 94 от 1990 г.,
бр. 27, 32 и 104 от 1991 г., бр. 23, 26, 88 и 100
от 1992 г.; Решение № 12 на Конституционния
съд от 1995 г. – бр. 69 от 1995 г.; изм., бр. 87
от 1995 г., бр. 2, 12 и 28 от 1996 г., бр. 124 от
1997 г., бр. 22 от 1998 г.; Решение № 11 на
Конституционния съд от 1998 г. – бр. 52 от
1998 г.; изм. и доп., бр. 56, 83, 108 и 133 от
1998 г., бр. 51, 67 и 110 от 1999 г., бр. 25 от
2001 г., бр. 1, 105 и 120 от 2002 г., бр. 18, 86 и
95 от 2003 г., бр. 52 от 2004 г., бр. 19, 27, 46,
76, 83 и 105 от 2005 г., бр. 24, 30, 48, 57, 68,
75, 102 и 105 от 2006 г., бр. 40, 46, 59, 64 и
104 от 2007 г., бр. 43, 94, 108 и 109 от 2008 г.,
бр. 35, 41 и 103 от 2009 г., бр. 15, 46, 58 и 77
от 2010 г.; Решение № 12 на Конституционния
съд от 2010 г. – бр. 91 от 2010 г.; изм., бр. 100
и 101 от 2010 г., бр. 18, 33, 61 и 82 от 2011 г.,
бр. 7, 15, 20 и 38 от 2012 г.; Решение № 7 на
Конституционния съд от 2012 г. – бр. 49 от
2012 г.; изм., бр. 77 и 82 от 2012 г., бр. 15 и
104 от 2013 г. и бр. 1 от 2014 г.)

„Завършване на обучението
Чл. 231. (1) Резултатът от обучението по
договора по чл. 230, ал. 1 се установява чрез
изпит на обучаемия, който се провежда при
условия и по ред, определени от работодателя.
При обучение за придобиване на професионална квалификация изпитът се провежда при
условията и по реда на Закона за професионалното образование и обучение.
(2) При успешно полагане на изпита на
обучаемия се издава документ, който удостоверява придобитите знания и умения.
(3) При завършване на обучението обучаеми ят има право на платен отп уск за
подготовка и явяване на изпит в размер,

„Стажуване
Чл. 233а. (1) Стажуването е изпълнение на
работа под наставничеството на работодателя
или на определено от него лице – наставник,
с цел усвояване на практически умения по
придобита професия или специалност.
(2) Наставник може да бъде лице от същото
предприятие, което притежава квалификация
по същата или сходна професия, по която ще
се провежда стажуването, и не по-малко от
три години трудов стаж или професионален
опит по тази професия.
(3) Отношенията между работодателя и
наставника се уреждат с допълнително споразумение към трудовия му договор, в което
се определят разпределението на работното
време и други условия за изпълнение на наставничеството.
Трудов договор с условие за стажуване
Чл. 233б. (1) Работодателят може да сключи
трудов договор с условие за стажуване с лице
на възраст до 29 години, завършило средно
или висше училище и без трудов стаж или
професионален опит по придобитата от него
професия или специалност.
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(2) Договорът по ал. 1 се сключва за работа
на длъжност, която съответства на придобита
от лицето квалификация. Такъв договор с едно
и също лице може да се сключва само веднъж.
(3) С договора по ал. 1 освен условията по
чл. 66, ал. 1 се определят начинът и формата,
чрез които се усвояват практическите умения в процеса на изпълнение на трудовите
задължения, името и длъжността на наставника, времетраенето на договора, което не
може да бъде по-малко от 6 и повече от 12
месеца, както и други условия, свързани със
стажуването.
Удостоверяване на резултатите от обучението
Чл. 233в. В 14-дневен срок от прекратяването на договора по чл. 233б работодателят
издава на лицето, което е стажувало, препоръка, удостоверяваща резултатите от обучението,
която да му послужи при кандидатстване за
работа при друг работодател.“
§ 7. В чл. 327, ал. 2 се правят следните
изменения и допълнения:
1. Създава се ново изречение второ: „Заявлението може да се изпрати в инспекцията по
труда с препоръчано писмо с обратна разписка
или по електронен път при спазване разпоредбите на Закона за електронния документ
и електронния подпис.“
2. Досегашното изречение второ става
изречение трето.
§ 8. В чл. 334 ал. 1 се изменя така:
„(1) Освен в предвидените в този кодекс
случаи трудовият договор за допълнителен
труд (чл. 110, 111 и 114) и трудовият договор с
условие за стажуване по чл. 233б, ал. 1 може
да бъде прекратен от работника или служителя или от работодателя и с предизвестие
от 15 дни.“
§ 9. В чл. 402 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се нова ал. 3:
„(3) Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ уведомява Националната
агенция за приходите за служебно заличаване
на изпратено уведомление за сключен трудов
договор, когато работодател или длъжностно лице не е изпълнил в срок влязло в сила
задължително предписание по чл. 404, ал. 1,
т. 11 или в случаите на чл. 404, ал. 4.“
2. Досегашните ал. 3 и 4 стават съответно
ал. 4 и 5.
§ 10. В чл. 404 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 се създават т. 10 и 11:
„10. да дават задължителни предписания
на работодателите или на упълномощените
от тях лица за изпращане на уведомление за
сключен трудов договор, когато установят,
че не е спазен срокът по чл. 62, ал. 3 за изпращането му;
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11. да дават задължителни предписания
на работодателите или на упълномощените
от тях лица за изпращане на уведомление
за заличаване на изпратено преди това уведомление по чл. 62, ал. 3 за сключен трудов
договор, ако установят, че няма доказателства
за съществуване на трудово правоотношение.“
2. Създава се нова ал. 4:
„(4) Задължителното предписание по ал. 1,
т. 11 се смята за връчено в деня на издаването му, когато работодателят, лицето, което
го представлява, или лицето, определено да
получава кореспонденцията на работодателя,
не могат да бъдат намерени на адреса на
управление на работодателя.“
3. Досегашната ал. 4 става ал. 5.
§ 11. Член 408 се отменя.
§ 12. В чл. 416 се правят следните изменения:
1. Алинея 2 се отменя.
2. Алинея 4 се изменя така:
„(4) В случаите по ал. 3, изречение второ
актът за установяване на административно
нарушение се смята за връчен след изтичане на
7-дневен срок от поставянето на съобщението.“
Заключителни разпоредби
§ 13. В Кодекса за социално осигуряване
(обн., ДВ, бр. 110 от 1999 г.; Решение № 5 на
Конституционния съд от 2000 г. – бр. 55 от
2000 г.; изм., бр. 64 от 2000 г.; бр. 1, 35 и 41
от 2001 г., бр. 1, 10, 45, 74, 112, 119 и 120 от
2002 г., бр. 8, 42, 67, 95, 112 и 114 от 2003 г.,
бр. 12, 21, 38, 52, 53, 69, 70, 112 и 115 от 2004 г.,
бр. 38, 39, 76, 102, 103, 104 и 105 от 2005 г.,
бр. 17, 30, 34, 56, 57, 59 и 68 от 2006 г.; попр.,
бр. 76 от 2006 г.; изм., бр. 80, 82, 95, 102 и 105
от 2006 г., бр. 41, 52, 53, 64, 77, 97, 100, 109 и
113 от 2007 г., бр. 33, 43, 67, 69, 89, 102 и 109
от 2008 г., бр. 23, 25, 35, 41, 42, 93, 95, 99 и 103
от 2009 г., бр. 16, 19, 43, 49, 58, 59, 88, 97, 98 и
100 от 2010 г.; Решение № 7 на Конституционния съд от 2011 г. – бр. 45 от 2011 г.; изм.,
бр. 60, 77 и 100 от 2011 г., бр. 7, 21, 38, 40, 44,
58, 81, 89, 94 и 99 от 2012 г., бр. 15, 20, 70, 98,
104, 106, 109 и 111 от 2013 г. и бр. 1 и 18 от
2014 г.) в § 5 от преходните и заключителните
разпоредби се правят следните изменения:
1. В ал. 3 думите „чл. 68, ал. 1“ се заменят
с „чл. 68, ал. 1 и 2“.
2. В ал. 4 навсякъде думите „чл. 68, ал. 2“
се заменят с „чл. 68, ал. 3“.
§ 14. Параграф 13 влиза в сила от 1 януари 2014 г.
Законът е приет от 42-то Народно събрание
на 12 март 2014 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Михаил Миков
1836
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РЕШЕНИЕ

за прекратяване на пълномощията на народен
представител
Народното събрание на основание чл. 72,
ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Конституцията на Репуб
лика България
РЕШИ:
Прекратява пълномощията на Доброслав
Дилянов Димитров като народен представител
от 25. многомандатен изборен район – София.
Решението е прието от 42-то Народно съб
рание на 19 март 2014 г. и е подпечатано с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Михаил Миков
1932

КОНСТ И Т У Ц ИОНЕН СЪД
РЕШЕНИЕ № 4
от 11 март 2014 г.

по конституционно дело № 12 от 2013 г.
Конституционният съд в състав: Димитър
Токушев – председател, членове: Благовест
Пунев, Пламен Киров, Красен Стойчев, Цанка Цанкова, Стефка Стоева, Румен Ненков,
Кети Маркова, Георги Ангелов, Борис Велчев, Анастас Анастасов, Гроздан Илиев, при
участието на секретар-протоколиста Силвия
Василева разгледа в закрито заседание на
11 март 2014 г. конституционно дело № 12 от
2013 г., докладвано от съдията Стефка Стоева.
Производството е по чл. 149, ал. 1, т. 2 от
Конституцията на Република България.
Образувано е на 22.05.2013 г. по искане на
Общото събрание на съдиите от Търговската
колегия на Върховния касационен съд за установяване на противоконституционност на
§ 14, ал. 1 в частта „и искови производства
за попълване масата на несъстоятелността“,
изцяло на § 14, ал. 2 и на § 15 от преходните
и заключителните разпоредби на Закона за
изменение и допълнение на Търговския закон
(ПЗРЗИДТЗ) (ДВ, бр. 20 от 2013 г.).
Вносителите на искането поддържат, че
оспорените разпоредби уреждат действието по
време на чл. 645, 646, 647 и 649 от Търговския
закон (Т) (обн., ДВ, бр. 48 от 1991 г., последно
изм. и доп., бр. 20 от 2013 г.), от които първите три са материалноправни разпоредби
и правните им последици недействителност
или право на отмяна на сделки и действия
настъпват при откриване на производството
по несъстоятелност.
Вносителите считат, че оспорените разпоредби противоречат на чл. 19, ал. 2 от Конституцията, защото правната сигурност на третите
лица изисква след момента на сключване на
сделката предпоставките за недействителност
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по чл. 645, 646 и 647 ТЗ да не се променят
по начин, който разширява приложното им
поле. От друга страна, правото на кредиторите на несъстоятелността да искат отмяна
на съответните сделки и действия зависи изцяло от производството по несъстоятелност,
защото предвидените в чл. 645, 646 и 647 ТЗ
правни последици настъпват при откриване
на производството, съществуват, доколкото
то е висящо, и приключват с решението по
чл. 735 ТЗ. С оглед правната сигурност на
кредиторите приложното поле на чл. 645, 646
и 647 ТЗ не следва да се променя след откриване на производството по несъстоятелност,
тъй като това би засегнало вече възникнали
правни последици. Според вносителите поначало няма пречка да се придаде обратна
сила на нормативен акт с изрична разпоредба,
но то следва да стане при спазване принципа на еднакви правни условия за стопанска
дейност по отношение на всички граждани
и юридически лица – всички кредитори по
открити производства по несъстоятелност да
бъдат еднакво засегнати от приложното поле
на чл. 645, 646 и 647 ТЗ, и същевременно да
не се създава различно третиране на третите
лица – страни по съответните сделки. Вносителите твърдят, че оспорените разпоредби
въвеждат нееднакво третиране на категориите
сделки и създават възможност за различно
попълване на масата на несъстоятелността на
отделните длъжници. Този начин на третиране
според тях се дължи на обстоятелството, че за
сделките по чл. 646, ал. 2, т. 2 и 4 ТЗ по висящите производства се прилагат отменените
или изменени разпоредби (§ 15 ПЗРЗИДТЗ),
а за всички останали действия и сделки по
чл. 645, ал. 4, чл. 646, ал. 2 и чл. 647 ТЗ
се прилагат новите разпоредби (§ 14, ал. 1
ПЗРЗИДТЗ). Отнесено к ъм една и съща
маса на несъстоятелността следва, че тя ще
се попълва в едната си част по старите, а в
друга – по новите разпоредби. От това следва,
че кредиторите на различни длъжници са с
променена в различна степен възможност за
попълване масата на несъстоятелността в
зависимост от това какви действия и сделки
са елементи от конкретната маса на несъстоятелността, както и че различно са третирани
третите лица – страни по съответните сделки, защото едни категории сделки ще бъдат
санирани, а тези по чл. 646, ал. 2, т. 2 и 4 ТЗ
ще останат недействителни. Вносителите
намират, че различното третиране се дължи
на факта, че заварените искови производства
по чл. 646, ал. 2, т. 2 и 4 ТЗ продължават
с ъобра зно дейс т ва л и т е п ри за поч ва не т о
им разпоредби, а останалите производства
продължават съобразно новите разпоредби.
Като отбелязват изрично, че придаденото
от законодателя обратно действие на новите
разпоредби по отношение на заварените производства по несъстоятелност не е противо
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конституционно, вносителите считат, че по
отношение прилагането на чл. 645, 646 и 647 ТЗ
към заварените производства следва да се
възприеме уеднаквен подход. Той може да се
постигне с обявяването за противоконституционни на оспорените разпоредби и запазване
на обратното действие на новите разпоредби
само в § 14, ал. 1 ПЗРЗИДТЗ по отношение
заварените производства по несъстоятелност.
Второто твърдение в искането е за противоречие на оспорените разпоредби с чл. 121,
ал. 1 и чл. 6 от Конституцията. Вносителите
поддържат, че равенството на страните в
производството по дела означава най-малкото насрещните страни да разполагат с равен
набор средства и възможности за постигане
на изгоден резултат от позициите, в които
у частват в производството. С оспорените
разпоредби равновесието е явно нарушено,
защото се постига своеобразно фаворизиране
на една от страните в производството чрез
преформулиране на фактическите състави
и сроковете за предявяване на исковете по
начин, който прави предявени вече искове по
дефиниция недопустими или неоснователни;
изключва се възможността част от исковете
да приключат на основанията, на които са
заведени; отсъства належащ обществен императив, който да налага подобно съществено
засягане на една от страните в производството
и който да го оправдава, а начинът посяга
на класически правноустановени правила в
гражданския процес. Фазата по допускане на
касационно обжалване е подчинена на определен от закона ред и към момента на влизане
в сила на оспорените разпоредби страните са
били обвързани само от нормите на действащото материално право и от процесуалните
изисквания за допустимост на касационното
обжалване. Преценката на Върховния касационен съд за допускане на касационното
обжалване е обвързана от правните обосновки
на обжалващите, които са мотивирани с вече
отменени материалноправни норми, поради
което съдът се поставя в ситуация да не може
да изпълнява задълженията си съобразно
изискването на чл. 121, ал. 1 от Конституцията и в неяснота относно процедирането по
вече постановени съдебни актове в някои от
хипотезите по висящи дела.
На трето място вносителите излагат аргументи за противоконституционност на оспорените разпоредби поради противоречие с чл. 4
от Конституцията. Твърдят, че са нарушени
принципите на правовата държава, тъй като
разпоредбите не отговарят на изискването за
норми, характерни за подобен вид държава.
Правните норми, които преуреждат съществено установени правни процедури и права на
участниците в съдебни производства, трябва
да отчитат оправдания, преобладаващ обществен интерес, а вмешателството следва да
е необходимо като наложено от повелителна
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социална нужда и да е пропорционално на
преследваната законна цел. Според вносителите избирателният, неоправдан социално и
небалансиран подход изключва качеството
на норми на оспорените разпоредби, съответстващи на принципите на правовата държава.
Противоконституционността на оспорените разпоредби в заключение е очертана в
следните насоки: 1. накърняват се придобити
права, а е недопустимо с обратно действие на
отменени или изменени норми да се отменят
придобити материалноправни или процесуалноправни права; 2. създават се два успоредни
режима, единият от които облекчава, а другият
утежнява положението на всяка от страните
по делата в зависимост от процесуалното є
качество, с което се създава неравноправно
третиране на гражданските и стопанските
субекти; 3. обратното действие на оспорените разпоредби несъразмерно засяга вече
придобити права, което се отразява и върху
правната сигурност и се нарушава изискването
законодателството да отговаря на принципа
за стабилност и предвидимост; 4. обратното
действие и противоречивото регулиране прави
невъзможно Върховният касационен съд да
изпълни задължението си като касационна
инстанция, а съдилищата по същество се
оказват силно затруднени в прилагането на
закона и с това се препятства осъществяването
на обективно и безпротиворечиво правосъдие.
С определение от 11.06.2013 г. Конституционният съд е допуснал искането за разглеждане по същество и е конституирал като
заинтересовани страни по делото Народното
събрание, Министерския съвет, министъра
на правосъдието, министъра на финансите,
министъра на икономиката и енергетиката,
Висшия адвокатски съвет, Арбитражния съд
при Българската стопанска камара, Арбитражния съд при Българската търговскопромишлена палата, Фондация „Асоциация
за европейска интеграция и права на човека“,
Института за модерна политика и Института
за пазарна икономика.
Писмени становища по делото са постъпили
от министъра на финансите, министъра на
икономиката и енергетиката, Висшия адвокатски съвет и Института за пазарна икономика.
Искането се поддържа като основателно
от министъра на финансите, който счита,
че оспорените разпоредби въвеждат недопустима диференциация между кредиторите
на несъстоятелността. Разпоредбата на § 14,
ал. 1 ПЗРЗИДТЗ в оспорената є част по негово мнение не е обусловена от обществено
приоритетни и значими цели, а санира извършени действия и сделки от длъжника, за
които законодателят вече е презюмирал, че
увреждат кредиторите на несъстоятелността.
С оспорените разпоредби законодателят нарушава правната сигурност и създава неравно
третиране на кредиторите, в т.ч. и на държа-
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вата като кредитор с публични или частни
вземания, защото променя положението им
след откриване на производството по несъстоятелността и засяга възникнали вече правни
последици. Конкретно сочи, че Националната агенция за приходите като процесуален
представител на държавата е предявила над
70 иска с правно основание чл. 647, ал. 1,
т. 3 ТЗ с цена приблизително 3 112 000 лв.,
като производствата ще бъдат прекратени
или исковете отхвърлени и държавата като
кредитор ще бъде увредена. Министърът на
финансите не споделя искането в частта за
противоречие на оспорените разпоредби с
чл. 6 от Конституцията.
Министърът на икономиката и енергетиката
също поддържа искането, като по същество
споделя и преповтаря доводите му.
Висшият адвокатски съвет намира искането за неоснователно. В становището
му се излагат аргументи, че с оспорените
разпоредби е направено ясно разграничение
между съставите на преферентните искове по
отменените разпоредби на Търговския закон
(чл. 646, ал. 2, т. 1 и 3, съответно чл. 467,
т. 4 – 7 ТЗ) и исковете за отмяна на действия и сделки, пряко увреждащи масата на
несъстоятелността (чл. 646, ал. 2, т. 2 и 4 ТЗ).
Заварените искови производства по предявени
искове по чл. 646, ал. 2, т. 2 и 4 ТЗ касаят
сделки, по дефиниция пряко увреждащи масата на несъстоятелността, за които новата
уредба не предоставя допълнителни форми
на защита на договарялите с длъжника трети лица. Поради това с разпоредбата на § 15
ПЗРЗИДТЗ е уредена изрично хипотезата на
т.нар. „преживяване на закона“, при която
отмененият граждански закон продължава
да се прилага и след отмяната му. Направеното разграничение е единствено с оглед
вида на сделката и интензитета на засягане
масата на несъстоятелността, като поначало
сделките на неплатежоспособния длъжник
се третират различно в производството по
несъстоятелност и могат да бъдат атакувани
чрез различни искове.
Не се споделя разбирането на вносителите, че правната сигурност от гледна точка
на третите лица изисква предпоставките за
недействителност по чл. 645, 646 и 647 ТЗ да
не се променят по начин, който разширява
приложното поле на съответните разпоредби,
защото относителната недействителност не
засяга по никакъв начин фактическия състав
на самата сделка и по дефиниция настъпва
много след сключването є. В случая не се касае
за обратно действие на чл. 645, 646 и 647 ТЗ,
придадено с § 14, ал. 1 ПЗРЗИДТЗ, а до незабавно действие на новия закон по отношение
на заварени правоотношения, което винаги
е действие на закона занапред. Разпоредбата
на § 14, ал. 1 ПЗРЗИДТЗ в оспорената є част
предвижда, че новият закон ще се прилага в
бъдеще спрямо заварени правоотношения и
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спрямо извършени от длъжника действия и
сделки в подозрителния период, които могат да
бъдат предмет на бъдещи искове за попълване
масата на несъстоятелността или са предмет
на вече предявени искове. Искането изцяло е
обосновано с погрешното разбиране за „обратно действие“ на закона. Дори ако то е налице,
не е нарушено конституционното изискване на
чл. 19, ал. 2, защото законодателят е предвидил
новите разпоредби да се прилагат за всички
заварени искови производства. Твърди се, че
относителната недействителност настъпва
като резултат от влязло в сила съдебно решение
и преди това кредиторите не са придобили
никакви права, за да се мисли, че се засягат
възникнали за тях правни последици и тяхната сигурност. Законодателят не е предвидил
новите разпоредби на чл. 645 – 647 ТЗ да се
прилагат само за определен кръг кредитори,
за да е налице различното им третиране.
Приложното поле на разпоредбите на чл. 645,
646 и 647 ТЗ не се разширява, поради което
предвиденото незабавно действие за заварените искови производства не засяга правата
на третите лица. Не се споделя виждането на
вносителите, че относително недействителните
сделки по чл. 645 – 647 ТЗ са разновидност
на нищожните сделки, защото относителната
недействителност представлява възникваща
в резултат на уважен иск по чл. 646 – 647 ТЗ
непротивопоставимост на кредиторите на несъстоятелността на последиците от извършени
в миналото действия и сделки на длъжника.
Разпоредбата на § 14, ал. 1 ПЗРЗИДТЗ означава, че новият закон се прилага само за
сделки и действия на неплатежоспособния
длъжник, които към момента на влизане в
сила на закона не са обявени с влязло в сила
решение за недействителни спрямо кредиторите на несъстоятелността и по дефиниция
са действителни. С влизането на закона в
сила се прави преоценка от законодателя на
действията и сделките на длъжника, които
могат да бъдат предмет на нови искове или
са предмет на вече предявени искове, като
и в двата случая преоценката на правните
последици е занапред. Относителната недействителност не настъпва по право и още
по-малко с откриване на производството по
несъстоятелност, а настъпва едва след влизане
в сила на решението за уважаване на иска.
Именно с въведеното незабавно действие на
новите разпоредби се постига „еднакво третиране“ на всички кредитори и всички трети
лица по един и същ вид сделки. До неравноправно третиране на кредиторите и третите
лица, договаряли с длъжника, би се стигнало,
ако новите разпоредби се прилагат само за
заварените производства по несъстоятелност,
но не и за заварените искови производства,
защото би била създадена възможност за
нееднакво попълване на масата на несъстоятелността. Твърди се също, че исковете за
попълване масата на несъстоятелността са
част от производството по несъстоятелност,
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поради което и без § 14, ал. 1 ПЗРЗИДТЗ
новите разпоредби биха били приложими и
за заварените искови производства.
Висшият адвокатски съвет счита, че съдилищата са длъжни да тълкуват и приложат закона
в точния му смисъл и да осигурят равенство
на страните в процеса, а затрудненията им
в правоприлагането не могат да обосноват
противоконституционност на закона. Освен
това разпоредбите на чл. 645 – 647 ТЗ не са
процесуалноправни, за да е въобще възможно
с тяхното изменение да се промени процесуалното полагане на страните. Законодателят
е оправомощен да осигури адекватната промяна на закона с оглед преследваните от него
обществено-политически цели, а в случая
целта е да се възстанови нарушеният баланс
между целите и нуждите на производството
по несъстоятелност и правната сигурност на
търговския оборот.
Институтът за пазарна икономика също
поддържа в становището си, че искането е
неоснователно. Счита, че оспорените разпоредби нямат обратна сила, защото не уреждат
отношенията между кредитор и длъжник със
задна дата, а служат за изпълнение на възникнали вече отношения. Новите разпоредби
на чл. 646, ал. 3 и ал. 4, т. 1 и 2 ТЗ определят
по-детайлно от предишната редакция случаите, при които определени действия и сделки
могат да се считат за недействителни и по
този начин законодателят ограничава полето
на тълкуване. Останалите доводи са в насока,
че новите разпоредби на Търговския закон
ограничават т.нар. сива зона и възможностите
за използване на процедурите по несъстоятелност за разпореждане с активи; намаляват
възможностите за възникване на известните
в икономиката феномени на отрицателни
външни въздействия и осигуряват по-добрата
защита на собствеността.
Конс т и т у ц ион н и я т с ъд, к ат о п рецен и
доводите на вносителите на искането и на
заинтересованите страни, прие следното:
І. Търговската несъстоятелност е специално
съдебно производство, уредено в част четвърта
на Търговския закон, създадена със ЗИДТЗ
(обн., ДВ, бр. 63 от 1994 г.), за универсално
принудително изпълнение спрямо търговци (по
изключение и по отношение на лица, които
не са търговци, но са свързани с търговската
дейност на други субекти), които са неплатежоспособни или свръхзадължени, във фазата,
когато се извършва осребряване на масата на
несъстоятелността и удовлетворяване на кредиторите чрез разпределение на получените
от осребряването суми. Като производство
на универсално принудително изпълнение
несъстоятелността е вид изпълнителен процес, при който съдът извършва принудителни
действия по събиране на вземанията на всички
кредитори на неплатежоспособния длъжник,
които вместо да претендират удовлетворяване на вземанията си в отделни производства
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могат в едно производство при условията на
равенство да се удовлетворят пропорционално
от цялото имущество на длъжника, включващо всичките парично оценими имуществени
права. Посредством несъстоятелността всички
кредитори се поставят в еднакви условия в
изпълнителния процес, освен ако законът не
е предоставил на някои от тях предимство.
Целите на производството по несъстоятелност са очертани в чл. 607 ТЗ и те са:
1. защита на интересите на кредиторите и
осигуряване на справедливото им удовлетворяване чрез третирането им по равноправен
начин; 2. оздравяване на предприятието на
несъстоятелния длъжник чрез оздравителен
план; 3. защита на интересите на третите лица,
сключвали сделки с длъжника през периода
от началната дата на неплатежоспособността
до датата на откриване на производството по
несъстоятелност (подозрителен период), спрямо които производството оказва въздействие;
4. много важна цел, която изрично не е посочена в закона, но произтича от същността
на несъстоятелността, е защита на интересите на гражданите, на които следва да се
осигури нормален и спокоен пазар. Въпреки
че търговската несъстоятелност не регулира
директно финансовия пазар, влиянието є
върху действията на участниците в него е
силно. Тя подпомага бързия изход на търгов
ци с ликвидни проблеми от икономическата
система, третира равноправно кредиторите,
намалява загубите на добросъвестните от тях
и на третите лица – търговски партньори на
неплатежоспособния длъжник.
Интересите на кредитори и длъжници са
антагонистични и затова следва да се търси
балансът меж ду тях, който в най-голяма
степен да охранява интересите на пазара, на
кредиторите и на третите добросъвестни лица.
В изпълнение на целта на закона за удовлетворяване на всички кредитори на длъжника
по търговски и нетърговски вземания (чл. 616,
ал. 1 ТЗ) масата на несъстоятелността трябва
максимално да бъде попълнена посредством
ревизиране на извършените в определени
срокове действия и сделки на длъжника, увреждащи интересите на кредиторите.
Важен способ за попълване масата на
несъстоятелността е обявяването по чл. 646,
ал. 1 ТЗ за нищожни по отношение на кредиторите на несъстоятелността на определени
действия и сделки на длъжника, уредени в
трите хипотези на посочената норма. Тази
нищожност е особена, защото действията и
сделките не се считат за извършени само по
отношение на кредиторите на несъстоятелността, правните им последици не се считат
настъпили и предметът им се връща обратно
в масата на несъстоятелността.
За охраняване интересите на кредиторите
на несъстоятелността законът им предоставя
и правото да искат отмяна на увреждащите
ги относително недействителни действия и
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сделки. Защитата на кредиторите може да се
реализира чрез отменителния иск по чл. 135 от
Закона за задълженията и договорите (ЗЗД),
известен в теорията като Павлов иск, и чрез
системата от специални отменителни искове,
уредени в чл. 645, 646 и 647 ТЗ. Първата група
искове, уредени в досегашните чл. 646, ал. 2,
т. 2 и 4 и чл. 647, т. 1 – 3 ТЗ, са отменителните
искове за попълване масата на несъстоятелността, чрез които се търси съдебна защита,
когато длъжникът преди откриване на производството по несъстоятелност е извършил
действия и сделки, с които намалява имуществото си и уврежда всички кредитори. Втората
група включва преферентните искове, уредени
в досегашните чл. 645, ал. 3 и 4, чл. 646,
ал. 2, т. 1 и 3 и чл. 647, т. 4 – 7 ТЗ, които не
са свързани пряко с намаляване масата на
несъстоятелността, защото противоправните
действия и сделки на длъжника се изразяват в
преферентния им ефект спрямо положението
на определен кредитор в отношенията му с
всички останали хирографарни кредитори на
несъстоятелността. Те не защитават интересите на кредиторите в отношенията с длъжника,
а уреждат отношенията между кредиторите,
защото в случая са увредени само някои от
тях за сметка на други.
Институтът на несъстоятелността се състои от материалноправни и процесуални
разпоредби (в някои държави несъстоятелността е уредена в самостоятелен закон, а в
други – материалноправните отношения са
уредени от общото гражданско право, а процесуалноправните – от гражданското процесуално право). Разграничението на двата вида
разпоредби в случая е от особена важност,
тъй като новите процесуални разпоредби се
прилагат с влизането им в сила и спрямо заварени правоотношения, докато новите материалноправни разпоредби се прилагат спрямо
настъпили при тяхното действие юридически
факти. Материалноправни са, както правилно
се твърди в искането, разпоредбите на чл. 645,
646 и 647 ТЗ, на които е придадено обратно
действие спрямо заварените производства,
защото те уреждат отношенията по обявяване на нищожност или отмяна на действия и
сделки на длъжника.
ІІ. Мотивите за приемане на ЗИДТЗ, чии
то разпоредби се оспорват, са залегнали в
три законопроекта, съответно № 254-01-15
от 16.02.2012 г. и № 254-01-91 от 5.09.2012 г.,
внесени от народни представители, и № 20201-53 от 12.09.2012 г., внесен от Министерския
съвет, и обединени впоследствие в общ законопроект. Като основни цели вносителите
са посочили необходимостта от подобряване
на производството по несъстоятелност чрез
създаване на предвидимост и справедливост и
извършване на промени в уредбата на исковете
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за попълване масата на несъстоятелността
поради неоправданото засягане на правата на
третите лица, манипулирането на началната
дата на несъстоятелността и все по-честите
злоупотреби с исковете за попълване масата
на несъстоятелността.
Съществените законодателни изменения,
относими към настоящия конституционен
спор, се изразяват в следното:
1. Извършена е промяна относно началния момент на откриване на производството
по несъстоятелност, като подозрителните
периоди при исковете за попълване масата
на несъстоятелността се изчисляват от датата на подаване до съда на писмена молба от длъжника, синдика или кредитор на
длъжника за откриване на производство по
несъстоятелност по чл. 625 ТЗ, а не от началната дата на неплатежоспособността или
свръхзадължеността, съответно от датата на
решението за откриване на производството
по несъстоятелност. Изменението гарантира
правната сигурност, но и редуцира броя на
исковете.
2. Мат ериа л ноп ра вната кон цеп ц и я на
исковете за попълване масата на несъстоятелността е променена съществено с § 7, 8, 9
и 10 ЗИДТЗ (ДВ, бр. 20 от 2013 г.) в няколко
насоки:
– Заменена е съществуващата нищожност
по отношение на кредиторите на несъстоятелността на действия и сделки на длъжника по
чл. 646, ал. 2 ТЗ с относителна недействителност, с което е приравнена на относителната
недействителност по чл. 647 ТЗ. Това изменение има за последица промяна във вида
на исковете по чл. 646, ал. 2 ТЗ от установителни на конститутивни. Промяната също
свива приложното поле на исковете, защото
нищожността настъпва по право, без да е необходимо установяване от съда, а последиците
на относителната недействителност настъпват
по силата на конститутивното съдебно решение, с което искът е уважен. Същевременно
правната защита е много по-засилена.
– Ограничени са видът и предметът на
действията и сделките, които могат да бъдат
обявени за относително недействителни.
– Намалени са размерите на сроковете,
в които може да се претендира от съда обявяване на относителна недействителност на
действия и сделки на длъжника.
– Запазени са, макар и със съществени
изменения, разпоредбите на чл. 646, ал. 2, т. 1
и 3 ТЗ, изразяващи се във въвеждане на общи
и специални критерии за противоправност и
в промяна на сроковете.
– Отменени са фактическите състави на
чл. 646, ал. 2, т. 2 и 4 ТЗ, с което е отстранено вътрешното противоречие между чл. 646,
ал. 2 и чл. 647 ТЗ. Едновременно с това ясно
са отделени преферентните искове по изменените разпоредби на чл. 646, ал. 2, т. 1 и 3,
съответно чл. 647, т. 4 – 7 ТЗ и исковете по
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чл. 646, ал. 2, т. 2 и 4 ТЗ за отмяна на действия и сделки, които пряко увреждат масата
на несъстоятелността.
– Изключено е с новата алинея 5 на чл. 646
ТЗ прилагането на чл. 646, ал. 2, т. 1 и 3 ТЗ
относно определени нормални действия и
сделки, ако изпълнението е в кръга на обичайната дейност на длъжника и ако нямат
преферентен ефект, с което приложното поле
на исковете за попълване масата на несъстоятелността също се свива.
– Засилена е защитата на правата на трети
добросъвестни лица, придобити възмездно
преди вписване на исковата молба (чл. 647,
ал. 7 и чл. 649, ал. 3 ТЗ), тъй като относителната недействителност на действия и сделки
не може да им бъде противопоставена и също
се стеснява приложното поле на исковете.
– С изменението на чл. 649, а л. 1 ТЗ
синдикът, а при бездействието му и всеки
кредитор на несъстоятелността могат вече
да предявяват всички отменителни искове
по чл. 645, 646 и 647 ТЗ.
– Уеднаквени са с изменението на чл. 649,
ал. 1 ТЗ условията и сроковете за предявяване на всички искове за попълване масата на
несъстоятелността.
– Уредена е възможността в чл. 649, ал. 2
ТЗ в случаите по ал. 1 синдикът, съответно
кредиторът, да предявява и обусловените от
посочените искове осъдителни искове, с което
се засилва и облекчава защитата на кредиторите на несъстоятелността.
– Включена е в изменената редакция на
чл. 647, ал. 1, т. 4 и 5 ТЗ и хипотезата на лично
обезпечение за чужди задължения.
Изброените законодателни изменения са
съдържателни и в своята съвкупност целят
усъвършенстване на правната рамка на производството, неговото ускоряване, премахване
на злоупотребите със сроковете по отменения
режим, защита правата на третите добросъвестни лица и въвеждане на по-стройна уредба.
ІІІ. Оспорените разпоредби уреждат темпоралното действие на чл. 645, 646, 647 и 649
ТЗ в редакцията им съобразно ЗИДТЗ (ДВ,
бр. 20 от 2013 г.) по следния начин:
„§ 14. (1) Параграф 7, § 8 относно ал. 2 и
ал. 5 – 7, § 9 и 10 се прилагат за заварените от
този закон производства по несъстоятелност и
искови производства за попълване масата на
несъстоятелността. (Разпоредбата се оспорва
от вносителите на искането само в частта
„ и искови производства за попълване масата
на несъстоятелността“.)
(2) В едномесечен срок от влизането в сила
на този закон предявените искове по досегашните разпоредби на чл. 645, ал. 4, чл. 646,
ал. 2, т. 1 и 3, чл. 647 и 649, по които производствата са висящи, могат да бъдат оттеглени
без съгласието на ответниците, независимо
от фазата, в която се намира производството.
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§ 15. Предявените до влизането в сила на
този закон искове по чл. 646, ал. 2, т. 2 и 4
се решават по досегашния ред.“
Съдът е длъжен да отбележи, че запазването
отчасти на досегашния ред и придаването на
незабавно действие на разпоредби от новия
закон в производството по несъстоятелност
не е новост в законодателството и подобен
подход е използван в § 8, ал. 1 и 2 ПЗРЗИДТЗ
(ДВ, бр. 63 от 1994 г.); § 101, ал. 1 ПЗРЗИДТЗ
(ДВ, бр. 58 от 2003 г.); § 165, ал. 1 ПЗРЗИДТЗ
(ДВ, бр. 38 от 2006 г.) и § 22 ПЗРЗИДТЗ (ДВ,
бр. 101 от 2010 г.).
В искането не са изложени конкретни доводи защо според вносителите § 14, ал. 2 и
§ 15 ПЗРЗИДТЗ са противоконституционни.
Първата от тях допуска възможността за оттегляне на исковете по висящи производства
в едномесечен срок от влизане в сила на този
закон, който срок е изтекъл на 4.04.2013 г.,
тоест преди постъпване на искането в Конституционния съд – 22.05.2013 г. Оттеглянето на
искове е допуснато, независимо от фазата на
производството и от съгласието на ответника,
поради което съставлява изключение от общия
ред по чл. 621а, ал. 3, т. 3 ТЗ и чл. 232 ГПК.
Разпоредбата е процесуалноправна и принципът е, че се прилага с влизането є в сила
и по отношение заварените правоотношения,
поради което тя не е противоконституционна
на твърдяното основание за обратно действие.
Съдът е на мнение, че процесуална разпоредба,
с която се предоставя правна възможност, и
то при по-облекчен режим, не е противоконституционна, още повече че използването
на тази възможност зависи единствено от
субективната преценка на ищците.
Съдът намира, че и разпоредбата на § 15
ПЗРЗИДТЗ не противоречи на Конституцията,
защото тя запазва досегашния ред за довършване на определени заварени производства.
Законодателното разрешение не е произволно,
както се твърди в искането, а е оправдано, тъй
като е съобразено с характера на действията
и сделките и с отмяната на разпоредбите на
чл. 646, ал. 2, т. 2 и 4 ТЗ.
Вносителите на искането излагат доводи само относно оспорването на § 14, ал. 1
ПЗРЗИДТЗ в частта „и искови производства
за попълване масата на несъстоятелността“.
Същевременно те изрично посочват, че не
оспорват разпоредбата в частта относно прилагане на новия закон към заварените от него
производства по несъстоятелност, защото не я
намират за противоконституционна. Искането
в голяма степен се основава на твърдението за
създаването на двойствен режим с оспорените
разпоредби поради прилагането по заварените
производства на новия закон и прилагането
на досегашния ред само към исковете по
чл. 646, ал. 2, т. 2 и 4 ТЗ. Конституционният
съд счита, че законови разпоредби са проти-
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воконституционни, ако не съответстват на
конкретни норми и на принципи на Основния
закон или са взаимноизключващи се. Съдът
нееднократно е имал възможност да се произнесе, че противоречието между нормите
на закона нарушава принципа на чл. 4, ал. 1
от Конституцията и че съдържащите се в
нормативните актове разпоредби трябва да
са ясни, точни и непротиворечиви, за да са
годни да регулират основните обществени
отношения (вж. Решение № 9 от 1994 г. по
к.д. № 11 от 1994 г.; Решение № 5 от 2002 г.
по к.д. № 5 от 2002 г.; Решение № 8 от 2012 г.
по к.д. № 16 от 2011 г.). В случая оспорените
разпоредби са ясни, точни и не съдържат
твърдяното противоречие, за да се обоснове
противоконституционност на това основание.
Въведеното едновременно прилагане на новия
и досегашния ред по отношение различните
действия и сделки на длъжника е продикт увано от същност та на законодателните
изменения и е често използвана законодателна практика. След като се твърди, че две
разпоредби са противоконституционни поради
създаването на различен правен режим на
заварените правоотношения със запазване на
отменения и прилагане на новия закон, няма
основание да се претендира установяване на
противоконституционност и на двете, защото
поне едната в случая трябва да е съобразена
с Конституцията.
Съдът намира за необходимо да отбележи
за пълнота, че § 14, ал. 1 ПЗРЗИДТЗ не засяга всички искове за попълване масата на
несъстоятелността поради следното: 1. не са
променени основанията за недействителност
по отношение на кредиторите на несъстоятелността на прихващането по чл. 645, ал. 3 ТЗ и
на действията и сделките по чл. 646, ал. 1 ТЗ,
защото за тях се запазва завареният режим;
2. разпоредбата на § 10 ЗИДТЗ, с която е изменена разпоредбата на чл. 649 ТЗ, поначало
не може изцяло да има обратно действие по
отношение заварени съдебни производства,
защото ал. 1 на чл. 649 ТЗ едва след изменението създава възможност в бъдеще всеки
кредитор на несъстоятелността да предявява
искове по целия чл. 645, както и по чл. 646 ТЗ
и чл. 135 ЗЗД; 3. разпоредбата на чл. 649, ал. 2
също в бъдеще създава възможност синдикът
и кредиторът да предявяват и осъдителни искове. Не са внесени промени и в изискванията
за действителност на действията и сделките
на длъжника – те се считат действителни и
без пороци спрямо всички с изключение на
кредиторите на несъстоятелността, като в
резултат на това не се засягат и правата на
третите лица, за които сделките продължават
да са действителни.
ІV. Правова държава означава упражняване
на държавната власт на основата на Конституцията и в рамките на законите. Конститу-
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ционният съд многократно се е произнасял за
същността на понятието за правова държава
(вж. Решение № 1 от 2005 г. по к.д. № 8 от
2004 г.; Решение № 7 от 2005 г. по к.д. № 1
от 2005 г.), като е приел, че в „материален
смисъл“ правовата държава е държава на
справедливостта, а във „формален смисъл“
тя е държава на правната сигурност, където
съдържанието на правния ред е ясно и недвусмислено определено. Законосъобразността на
държавните дейности е изискване за тяхната
предвидимост, на което правната сигурност е
последица. Правната сигурност и стабилност
са характеристики на правовата държава,
която изисква трайно и последователно като
концепц и я за конодат ел но рег ул и ра не на
обществените отношения (Решение № 3 от
2008 г. по к.д. № 3 от 2008 г.).
Доводите в искането, че оспорените норми
имат избирателен, социално неоправдан и небалансиран подход, няма да бъдат разгледани
от Конституционния съд, защото Народното
събрание е единственият орган, който преценява по целесъобразност при промяна на
обстоятелствата налице ли е социална нужда,
която налага приемане на нов или промяна
на съществуващ закон.
Производни от принципа на правовата
държава са принципът на правната сигурност,
предвидимост и стабилност, принципът за
забрана на същинското обратно действие на
правните норми и принципът за закрила на
законно придобити права, с които вносителите
обосновават искането.
Поначало законът действа занапред и се
прилага само по отношение на факти и обстоятелства, които възникват след влизането му
в сила. Всеки нов граждански закон заварва
и възникнали при действието на отменения
закон юридически факти, които не са погасени, и в тези случаи се поставя въпросът за
т. нар. обратно действие на новия граждански
закон. Законодателят е овластен да определи
свободно въпроса за границите на действие
на законите във времето и по отношение на
правоотношенията, които са възникнали при
действието на отменения закон, но ще бъдат
решени при действието на новия закон. Когато
на новия закон се придава действие спрямо
възникнали и съществуващи правоотношения,
които са „заварени“, е налице несъщинско
обратно действие или незабавно действие на
новия закон. За да действа новият граждански
закон спрямо възникналите преди влизането
му в сила правоотношения, е необходимо законодателят изрично да им придаде обратна
сила. При процесуалноправните разпоредби
такова действие винаги е налице, защото
то се отнася до висящи производства, при
които юридическите факти са възникнали в
миналото, но не са настъпили правните им
последици. Несъмнено новият граждански
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закон с придаването му на незабавно действие спрямо заварените производства може
да преуреди по нов начин породените преди
влизането му в сила юридически факти и
правоотношения, като ги измени в бъдеще
съобразно неговите разпоредби, но това винаги
е обусловено от съображения за справедливост
и целесъобразност.
Констит у ци ята не съдържа забрана за
придаване на обратно действие на новия
граждански закон към заварени факти и правоотношения, а само определя момента на
влизането му в сила – съгласно чл. 5, ал. 5 от
Основния закон нормативните актове влизат
в сила три дни след обнародването им, освен
когато в тях е определен друг срок. Изрична
забрана за обратно действие се съдържа единствено в чл. 5, ал. 3 от Конституцията и тя се
отнася само до наказателните закони, които
предвиждат нови или по-тежки санкции от
отменените, за да не се влошава положението
на наказателноотговорните лица. Конституционният съд в практиката си е приел (вж.
Решение № 9 от 1996 г. по к.д. № 9 от 1996 г.),
че и други законови разпоредби, уреждащи
публичноправни отношения, например данъчните, трябва да са неретроактивни. Както
се е произнесъл съдът в Решение № 10 от
2011 г. по к.д. № 6 от 2011 г., правилото за
неретроактивност на правните норми трябва
да се прилага във всички случаи, когато се
цели с нови правни норми ограничаване на
права или създаване на задължения за минало
време, но то не важи за случаите, когато от
нормативните актове се придобиват права.
От горното следва, че Конституцията не
съдържа забрана за придаване на обратно
действие на новите гражданскоправни разпоредби, поради което доводът в искането е
неоснователен. Дори да съществуваше такава
забрана, съдът преценява, че в случая е налице хипотезата на прилагане на разпоредби
от новия граждански закон към заварени
правоотношения, което е различно от обратно
действие на новия закон.
Законодателят може по изключение да
придаде на новия граждански закон обратно
действие, като предвиди той да се прилага
спрямо правно релевантни юридически факти,
които са настъпили преди влизането му в
сила и по отношение на които са настъпили
окончателните правни последици, но новият
закон ги преурежда по начин да настъпят
нови правни последици. Същинско обратно
действие новият закон има само тогава, когато той засяга придобити вече права или
погасени задъл жени я. Констит у ционни ят
съд се е произнесъл, че когато новият закон
преурежда вече настъпили правни последици
от юридическите факти, е налице хипотезата
на обратно действие на закона (вж. Решение
№ 10 от 2013 г. по к.д. № 8 от 2013 г.).
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Евентуалното запазване в случая на действието на отменените разпоредби към заварените производства няма да съответства на
справедливостта. След измененията със ЗИДТЗ
(ДВ, бр. 20 от 2013 г.) като цяло режимът на
третиране на различните действия и сделки
е по-благоприятен в сравнение с режима по
отменените разпоредби. Вносителите също
признават в искането, че измененията ограничават приложното поле на чл. 645, 646 и
647 ТЗ. Това е така, защото в някои от фактическите състави нищожността е заменена с
относителна недействителност, редуцирани са
подозрителните периоди, относителната недействителност е непротивопоставима на правата
на третите добросъвестни лица, придобити
възмездно преди вписване на исковата молба,
незасегнати остават някои действия и сделки
от кръга на обичайната дейност на длъжника.
Измененията са насочени към редуциране
на броя на исковете за попълване масата на
несъстоятелността, но са продиктувани от
изискванията на правната сигурност, която
е сред основните компоненти на правовата
държава. Придаването на незабавно действие
на новия закон в случая е оправдано и защото
ускоряването на производствата, свързани с
несъстоятелността, е отнесено и към висящите
производства. Така ще се избегне възможността еднакви производства да се разглеждат при
прилагането на различни законови разпоредби
през продължителен период от време.
Не е нарушен и принципът за запазване на
законно придобити права, както се поддържа в
искането. Безспорно законодателят преценява
начина на уреждане на преходните правни
отношения, но той следва да го съобрази с
принципа на правната сигурност, изискващ
стабилност на правните сделки и предвидимост на правните последици от различните
юридически факти. Принципът изисква още
при сключване на сделките да са известни на
страните предпоставките за обявяването им за
нищожни или за относително недействителни.
Съдът не споделя изразеното в искането
разбиране, че оспорените разпоредби отнемат
придобити права.
На първо място те не засягат придобити
права на кредиторите на несъстоятелността.
Трябва да се подчертае, че кредиторите на
несъстоятелността на един длъжник нямат
различни права да предявят установителен
или конститутивен иск, в който смисъл е и
практиката на Върховния касационен съд. Те
нямат лични имуществени права, които могат
да защитават с посочените искове. Правният
им интерес да предявят отменителните искове
се обуславя от попълването масата на несъстоятелността и от хипотетичната възможност
за пълно или частично удовлетворяване на
вземанията им с оглед императива на чл. 739,
ал. 2 ТЗ. Правата на кредиторите на несъс-
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тоятелност та са вторични. Действи ята и
сделките на длъжника не ги увреждат пряко,
защото те не са страна по тях. Те се ползват
от придадената от законодателя нищожност
на действията и сделките, без да е необходимо да търсят защита по съдебен път. Поради
това уредената в Търговския закон нищожност
само по отношение на кредиторите на несъстоятелността е в техен интерес като израз на
засилената им защита.
Насреща обаче стоят правата на страните
по сделките – длъжници и трети лица, за
които действията и сделките са действителни
и които също са субект на защита. Новата
редакция на Търговския закон след измененията със ЗИДТЗ (ДВ, бр. 20 от 2013 г.)
в частта за търговската несъстоятелност не
само създава по-благоприятен режим, но е
и по-балансирана, защото защитава както
правата на кредиторите, така и тези на страните по сделките. Измененията на закона
позволяват на кредиторите да удовлетворят
вземанията си, но при определени по-тесни
предпоставки. Налице е следователно обратно
действие на материалноправни разпоредби
от новия граждански закон, но то в случая
е оправдано, защото е по-справедливо. При
смекчаване на изискванията на закона със
замяната на нищожност та с относителна
недействителност очаквано е новите изисквания да се прилагат спрямо всички. Поради
това не може да се говори за утежняване
положението на кредиторите на несъстоятелността – ищци по заварени от законодателните изменения производства, само защото
и за тях ще се прилага задължителният за
всички нов закон. Само от факта, че те са
предявили исковете по време на действието
на отменения граждански закон, не следва,
че са придобили лични имуществени права,
които заслужават засилена защита и които
са отнети с оспорените разпоредби. Определяща е оценката на законодателя за вида
недействителност на действията и сделките
на длъжника, поради което не може да се
търси защита на твърдeни придобити права
в отклонение от действащия закон.
Нищожността по Търговския закон поначало е ограничена само по отношение
кредиторите на несъстоятелността, което е
израз на засилената им защита. Тя се проявява по право, а при спор се реализира
чрез установителен иск. Тя не съществува за
страните по сделката до влизане в сила на
решението на съда за установяването є, за да
се счита, че се отнемат придобити права на
кредиторите. Непосредственото действие на
новия граждански закон в случая означава,
че измененията във фактическите състави
на недействителността ще се прилагат към
всички заварени производства от ЗИДТЗ (ДВ,
бр. 20 от 2013 г.), тъй като предпоставките за
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уважаване на иска трябва да са налице не само
при предявяването му, но и при постановяване
на решението. Със смекчаването от законодателя на правния режим на някои сделки
и действия от нищожност към относителна
недействителност те произвеждат желаното
от страните правно действие спрямо тях така,
както и между третите лица. При нищожността
законодателят дава предимство на кредиторите
на несъстоятелността, на които сделките са
непротивопоставими по силата на закона, а
не на третите добросъвестни лица. Обратно,
относителната недействителност настъпва
като последица от влязлото в сила съдебно
решение за уважаване на предявен от синдика или от кредитор на несъстоятелността
конститутивен иск.
Неоснователно се твърди в искането, че
субективното право на кредиторите на несъстоятелността да поискат отмяна на увреждащи
ги действия и сделки на длъжника възниква
в резултат от откриване на производството
по несъстоятелност и тогава те придобиват
права, които впоследствие се засягат от оспорените разпоредби. Правото на кредиторите
да предявят искове възниква едва от момента
на придобиване качеството на кредитор на
несъстоятелността с прието вземане, който
момент е постановяването на определение за
одобряване списъка на приетите вземания по
чл. 692 ТЗ (вж. Решение № 105 от 25.11.2009 г.
по т. д. № 90 от 2009 г. на ВКС, ТК, І т. о.). Решението на съда за откриване на производство
по несъстоятелност е съществен елемент, но
неговите правни последици не включват съществуването на преобразуващото материално
право на относителна недействителност. Едва
когато това субективно право бъде реализирано в исково производство, приключило с
влязло в сила решение с конститутивен ефект,
кредиторите ще придобият право на удовлетворяване от масата на несъстоятелността, от
която правото е станало част. Дотогава по
отношение на кредитора длъжникът се счита
за носител на прехвърленото със сделката
право. Кредиторите на несъстоятелността,
за които е съществувала по отменения закон
възможността да упражнят правото си на
нищожност чрез отрицателен установителен
иск, но не са го сторили до датата на влизане в сила на ЗИДТЗ (ДВ, бр. 20 от 2013 г.),
нямат придобити права, които се отнемат с
оспорените разпоредби.
Синдиците също не са придобили права,
които могат да бъдат засегнати. Законът им
придава качеството на процесуални субституенти на интересите на кредиторите на несъстоятелността, които могат да предявяват
искове за попълване масата на несъстоятелността едва от момента на встъпването им в
длъжност (чл. 656, ал. 1 и 4 ТЗ). С измененията
в ЗИДТЗ (ДВ, бр. 20 от 2013 г.) на синдици-
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те не се отнемат права, а им се предоставя
възможността да предявявят всички искове
по чл. 645, 646 и 647 ТЗ.
Оспорените разпоредби не засягат и придобити права от третите лица – съконтрахенти
на длъжника по относително недействителните
сделки. По отношение на тях недействителността не поражда правно действие, сделките
са действителни и пораждат желаните от
страните правни последици.
По тези съображения съдът не установява
противоречие с чл. 4 от Основния закон.
V. Съгласно разпоредбата на чл. 6 от Конституцията всички граждани са равни пред
закона и не са допустими никакви ограничения на правата или привилегии, основани на
раса, народност, етническа принадлежност,
пол, произход, религия, образование, убеждения, политическа принадлежност, лично
и обществено положение или имуществено
състояние. Равенството на гражданите пред
закона е тяхно основно право, конкретизирано и в други разпоредби на Конституцията,
между които са чл. 19, ал. 2 и чл. 121, ал. 1, на
които вносителите на искането се позовават.
Принципът на равенството е равенство
на гражданите пред закона, както и забрана
за дискриминация по посочените в правната
норма признаци. Законът може за едно и също
право или задължение да предвижда диференциация, но това не означава нарушаване
на конституционния принцип за равенство
пред закона, ако диференциацията се основава на определен критерий и на него отговарят всички от една група субекти (в този
смисъл Решение № 6 от 2010 г. по к.д. № 16
от 2009 г.). Ограничаването на правата или
предоставянето на социални привилегии на
обособени по други признаци групи граждани
може да се извърши само при условия и по
ред, определени със закон.
Вносителите на искането са обединили
аргументите за противоконституционност по
чл. 6 и чл. 121, ал. 1 от Конституцията, без да
посочат кой от социалните признаци по чл. 6,
ал. 2 е нарушен. Те твърдят и за наличие на
„своеобразно фаворизиране на една от страните в производството“, но не конкретизират
в какво се изразява неравенството и на коя
от страните по заварените искови производства са предоставени привилегии със ЗИДТЗ
(ДВ, бр. 20 от 2013 г.) и в какво се изразяват
привилегиите.
Конституционният съд счита, че оспорените разпоредби не нарушават чл. 6, ал. 2 от
Основния закон, защото те нито ограничават
права, нито създават привилегии. Прилагането
на определени разпоредби от нов граждански
закон и към заварените от закона преходни
правоотношения не ограничава права на отделни граждани или на група граждани, не
предоставя социални привилегии и не може
да бъде характеризирано като дискриминация.
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VІ. Правото на равенство е отнесено към
чл. 19, ал. 2 от Конституцията, съгласно който
законодателят следва да създава и гарантира на
всички граждани и юридически лица еднакви
правни условия за стопанска дейност. Конституционният съд при разглеждане на посочената конституционна норма е приел, че
при упражняването на частната собственост
всички правни субекти са равнопоставени (в
този смисъл Решение № 19 от 1993 г. по к.д.
№ 11 от 1993 г., Решение № 15 от 2010 г. по
к.д. № 9 от 2010 г.).
Правото на еднакви правни условия за
стопанска дейност изисква всички субекти,
които осъществяват идентична или сходна
дейност в даден отрасъл на икономическата
среда, да бъдат поставени при еднакви условия. Равенството пред закона не е еднаквост
на всички субекти на едно право или задължение. Съгласно Решение № 5 от 2002 г. по
к.д. № 5 от 2002 г. „то има предвид еднакви
правни условия за всички стопански и правни
субекти, осъществяващи еднакви или сходни
дейности в определена сфера, но не непременно еднаквост между всичките многообразни
стопански сфери“.
Правото на еднакви правни условия за
стопанска дейност не е от категорията на
абсолютните права. Законодателят може по
целесъобразност за едно право или задължение
да предвиди диференциация на гражданите и
юридическите лица, като диференциацията е
по определен критерий, на който отговарят
всички от групата. Както вече е имал възможност да се произнесе Конституционният
съд в посоченото по-горе решение, съображения за целесъобразност, както и наличието
на потребност от постигането на значими за
обществото цели допускат различия в законодателните решения, без това да противоречи
на конституционния принцип по чл. 19, ал. 2.
В искането не е посочено в резултат на
какви законодателни действия е нарушен
конституционният принцип по чл. 19, ал. 2,
като се твърди, че оспорените разпоредби
въвеждат различно третиране на категориите
сделки и дават възможност за попълване по
различен начин масата на несъстоятелността
на отделните длъжници посредством неравностойно третиране на кредиторите и на
съконтрахентите им.
Съдът счита, че оспорените разпоредби
не противоречат на чл. 19, ал. 2 от Конституцията. Оспорените разпоредби не въвеждат
нееднакъв режим на третиране на категориите
действия и сделки, защото поначало в материята на несъстоятелността законодателят
урежда множество по вид действия и сделки,
за които въвежда и различен режим на недействителност – съответно нищожност или
относителна недействителност, които имат
различни правни последици.
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Установеният с изменението на несъстоятелността по-благоприятен режим е приложим
посредством оспорената част на разпоредбата
на § 14, ал. 1 ПЗР ЗИДТЗ спрямо всички действия и сделки преди и след него. В резултат
на това субектите от групата, която включва
всички кредитори на несъстоятелността, са
еднакво третирани от законодателя. Именно с
придаденото незабавно действие на разпоредби
от новия закон, които създават по-благоприятен правен режим, към всички действия и
сделки, се създават еднакви правни условия
за третиране на всички кредитори, защото
част от предпоставките за недействителност
на действия и сделки по отменения закон са
престанали да съществуват. Принципът за
еднаквите условия за стопанска дейност би
се нарушил в обратната хипотеза, при която
спрямо част от кредиторите трябва да се
прилага новият закон, а спрямо друга част
от кредиторите да се прилагат отменени или
изменени разпоредби, които при това предвиждат по-строг режим на недействителността.
Спрямо кредиторите на несъстоятелността
спазването на конституционния принцип за
еднаквите правни условия за стопанска дейност
следва да се прецени не само в хронологичен
аспект преди и след приемане на оспорените
разпоредби. Преценката за еднаквото третиране на кредиторите следва преди всичко да се
извърши спрямо конкретното правоотношение
по несъстоятелност и спрямо конкретния
длъжник. Съдът намира, че кредиторите на
нестоятелността не са неравно третирани в
една и съща правна хипотеза на действия и
сделки както спрямо конкретния длъжник,
така и спрямо различните длъжници. Еднаквите правни условия за стопанска дейност не
са засегнати от придаденото обратно действие
на новия граждански закон към заварените
производства, защото: 1. кредиторите, които
в законоустановения срок не са предявили
искове за упражняване на правото на нищожност, са поставени при равни условия, защото
правото им е преклудирано; 2. кредиторите,
които са предявили установителни искове
по чл. 646, ал. 2 ТЗ, също са поставени при
равни условия, защото правото им да предявят установителен иск е погасено поради
промяна във фактическите състави и липсата
на правен интерес, като за в бъдеще всички
кредитори могат да упражнят правото само с
конститутивен иск; 3. кредиторите, които не
са предявили в срок конститутивен иск, за в
бъдеще няма да могат да го предявят, защото
правото им на иск е погасено.
VІІ. Вносителите на искането твърдят, че
изискването на чл. 121, ал. 1 от Конституцията е нарушено в полза на една от страните,
доколкото постигането на специфичните за нея
задачи и цели в производството се облекчава в
сравнение с друга страна, но не посочват коя
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е тази страна и конкретно в какво се изразява
твърдяното в процесуално отношение неравенство. В подкрепа на твърдението си те се
позовават на практиката на Конституционния
съд, създадена с Решение № 9 от 1995 г. по
к.д. № 4 от 1995 г., Решение № 20 от 1995 г.
по к.д. № 24 от 1995 г. и Решение № 11 от
1996 г. по к.д. № 10 от 1996 г., в които съдът
е приел, че от конституционноправна гледна
точка е недопустимо страни в производството
да бъдат поставяни в различно положение по
отношение на материалноправните основания за разглеждане на иска. Съдът счита, че
решенията не са постановени по идентични
или сходни казуси, а по случаи на придадена
същинска обратна сила, с което се посяга
върху придобито право на собственост. Съдържанието на вещните права се урежда от
новия закон за в бъдеще, поради което, ако
те стесняват или разширяват правомощията
на носителите им, действието им е ех nunc,
а не от момента на придобиване на правата.
Разпоредбата на чл. 121, ал. 1 от Конституцията вменява задължението за осигуряване
на равенство на страните в съдебния процес
на съдилищата като орган на съдебната власт,
а не на законодателната власт. Съдилищата
са задължени да осигуряват равенството и
състезателността на участниците в съдебния
процес, като прилагат точно процесуалните
закони в приетия от законодателя вид.
Разпоредбата на § 14, ал. 1 ПЗР ЗИДТЗ в
оспорената част урежда действието към заварени производства на нови или изменени
материалноправни разпоредби, поради което
тя няма никаква връзка с равенството и състезателността в съдебния процес. Принципът
за равенството на страните в съдебния процес
не е свързан с предявяването на искове за
попълване масата на несъстоятелността и не
се влияе от измененията във фактическите
състави и срокове за предявяване на тези
искове, нито невъзможността част от тях да
приключат на предявените основания. Оспорваните изменения влияят съществено на
вида на правната защита на кредиторите на
несъстоятелността. Най-приспособеното средство за защита срещу нищожността е установителният иск, докато потестативните права,
между които е обявяването на относителна
недействителност, могат да бъдат защитени
само с конститутивен иск. Доколкото при установителния иск правният интерес се изразява
в оспорване на претендирано от ищеца право
или претендиране на отричано от него право,
то такъв интерес липсва в случаите, когато
спорното право може да бъде предявено чрез
конститутивен иск. Въведената със ЗИДТЗ
(ДВ, бр. 20 от 2013 г.) защита, която се постига
с конститутивния иск, е много по-пълна от
защитата чрез установителния иск, защото
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промяната в гражданските правоотношения
между страните в производството е основана
на конститутивното решение.
Промяната в основанията за недействителност и начина на установяването є води до
отпадане на правния интерес на ищците – синдици или кредитори на несъстоятелността, да
водят установителни искове, но не погасява
материалното им обективно право. Окръжните
и апелативните съдилища, които разглеждат
като първа или въззивна инстанция искове
за попълване масата на несъстоятелността,
следва да се произнасят за наличието на
правен интерес от предявяването им, независимо дали той е преценяван от предходната съдебна инстанция, което следва да се
преценява и от Върховния касационен съд в
производството по чл. 280 ГПК. В резултат
на законодателното изменение съдилищата
задължително трябва да се произнесат за
наличието на правен интерес за ищците като
абсолютна процесуална предпоставка за разглеждане на исковете за попълване масата на
несъстоятелността. Касационното обжалване
вече е предназначено преди всичко да защитава принципа на законността, а процесуалните норми за валидност и допустимост на
решението са особено съществени, поради
което съдът е длъжен да следи служебно за
спазването им във всеки стадий от развитие
на делото. Основателността на касационната
жалба ще се проверява едва след допускане
на касационното обжалване. Съдът е длъжен
служебно да провери допустимостта на обжалваното решение, независимо от това съдържа
ли касационната жалба подобно основание.
Върховният касационен съд е длъжен още в
производството по допускане на касационното
обжалване по чл. 288 ГПК да следи служебно
за допустимостта на въззивното решение и да
го обезсили, когато установи, че е недопустимо и в случаите, когато то не е обжалвано
на това основание.
Доводите на вносителите на искането, свързани с правните затруднения при допускане на
касационното производство на постановените
решения преди изменененията, извършени със
ЗИДТЗ (ДВ, бр. 20 от 2013 г.), не се дължат
на противоречие на оспорените разпоредби
с Основния закон, а както вече Конституционният съд се е произнесъл в Решение № 4
от 2009 г. по к.д. № 4 от 2009 г. задачата на
съда се изчерпва само със съпоставяне на
оспорените текстове с относимите към тях
конституционни разпоредби.
По изложените съображения Конституционният съд не установява противоконституционност на оспорените разпоредби, поради
което и на основание чл. 149, ал. 1, т. 2 от
Конституцията и чл. 22, ал. 1 от Закона за
Конституционен съд
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РЕШИ:
Отхвърля искането на Общото събрание на
съдиите от Търговската колегия на Върховния
касационен съд за установяване на противоконституционност на § 14, ал. 1 в частта „и
искови производства за попълване масата на
несъстоятелността“ и изцяло на § 14, ал. 2 и
§ 15 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение
на Търговския закон (ДВ, бр. 20 от 2013 г.).
Съдиите Цанка Цанкова и Кети Маркова
са подписали решението с особено мнение в
частта по § 14.
Председател:
Димитър Токушев
ОСОБЕНИ МНЕНИЯ
по конституционно дело № 12 от 2013 г.
На конституционния съдия Цанка Цанкова
Не споделям решението на Конституционния съд по конституционно дело № 12 от
2013 г. относно § 14, ал. 1 в частта „и искови
производства за попълване масата по несъстоятелността“ и § 14, ал. 2 ПЗРЗИДТЗ и
намирам, че посочените разпоредби са противоконституционни. Решението е в разрез с
принципите на Конституцията за осъществяване на стопанския живот и защитата на предоставените конституционни права в сферата
на икономическите отношения.
Касае се за предявяване на искове, свързани
с производството по несъстоятелност. Основно
задължение на синдика е „да издирва и установява имуществото на длъжника – чл. 658,
ал. 1, т. 5 ТЗ във връзка с чл. 649 ТЗ. Неговите
действия са правомерни и в изпълнение на
възложено от закона задължение при посочените от ТЗ условия. Прилагането на новите
разпоредби (обект на оспорените от вносителя
на искането текстове) по заварените искови
производства означава или прекратяване на
производството в някои от новоуредените
хипотези, или търсене и приспособяване на
исковата претенция към променената правна
уредба. Във всички случаи това е въвеждане
на недопустимост или преоформяне на иска
със задна дата, което въвежда несигурност
и е в противоречие с принципните положения на Гражданския процесуален кодекс, а
тяхната конституционосъобразност е вън от
съмнение. Прекратяването на исковото производство в обсъжданите хипотези означава
негативни материални последици за масата
по несъстоятелността, както и невъзможност
да се предяви искът и да започне ново исково
производство.
Новите положения в ЗИДТЗ се отнасят до
всички искови производства, които съпътстват
производството по несъстоятелност, и неслучайно самият закон ги определя като „свър-
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зани искове“ (аргумент чл. 649 ТЗ). Целта на
исковете е връщането на имущество в масата
по несъстоятелността. Ще пренормираме ли
тези искове (предприетите правни действия)
и ще ги превърнем ли в правно безразлични
за несъстоятелност та, ще игнорираме ли
възникналото процесуално право, или не,
е въпрос, който логически ни въвежда към
въпросите за правовия характер на държавата. Този характер изисква ясен отговор в
съответствие с конституционното задължение
на държавата да осигури сигурност и справедливост по отношение на признато право
(процесуалното право на иск) и на неговата
и чрез нея на материалното право съдебна
защита при равенство на правните субекти.
Прегледът на промените относно фактическите състави и анализът на хипотезите,
обхванати от § 14, ал. 1 ЗИДТЗ в атакуваната част, показват непоследователност и
противоречивост, липса на синхронизация, а
всичко това засяга икономическите интереси
на длъжника и неговите кредитори. Засягат
се интересите на бизнеса да развива своята
дейност при гарантирани правни условия.
Засяга се и държавата като кредитор с публични и частни вземания. Противно е и на
изискването синдикът да полага грижи за
попълване на масата по несъстоятелността
(чл. 660, ал. 2 ГПК), не насърчава грижата
и добросъвестността за реализирането на
придобитите права – основно положение на
конституционния порядък. Руши доверието
на субектите в установения от законодателя
правен ред и гарантирането на признати субективни права. Качеството, което ищците
имат по свързаните искове към момента
на предявяването им и по време на производството, трябва да се уважава от закона,
защото противното означава отказ от защита
на материално право. Ако не се зачита това
право, силата на пресъдено нещо при окончателния съдебен акт няма да има отношение
към правата на кредитора – ищеца, макар
той да е включен в списъка на кредиторите
по чл. 693 ТЗ, и кредиторът няма да получи
очакваната и дължима му съдебна защита. И
това е отнемане окончателно на възможността за защита на правата, въпреки че съдът
се е произнесъл по допустимостта на иска и
производството се е развивало съобразно правилата на процесуалния закон, включително
и при спазване на установените преклузивни
срокове. Прекратяването на висящите производства по исковете за попълване масата
на несъстоятелността означава, че се засягат
тези срокове, макар да са започнали да текат
при отменени разпоредби, и е възможно да
се окаже, че те вече са изтекли при влизане
в сила на ЗИДТЗ непредвидимо за ищците.
Защото има и промени на началния момент,

ВЕСТНИК

БРОЙ 27

от който започва да тече срокът. Игнорира
се и основаната на закона добросъвестност и
проявена грижа от ищеца за осъществяване
на правата му. Той се поставя пред свършен
факт, без да може да реагира, за да реализира правото си. Неяснотата и несигурността
се открояват допълнително с разпоредбата
на § 14, ал. 2 ПЗРЗИДТЗ, която като че ли
смекчава негативния резултат, като дава възможност за оттегляне на иска. Всъщност това
е илюзорна защита на интереса на ищеца,
който в мнозинството случаи е синдикът на
търговеца в несъстоятелност. Тъй като той
е изправен пред неизвестно до момента на
влизане в сила на ЗИДТЗ положение – ако в
краткия едномесечен срок не оттегли иска си,
да понесе последиците от прекратяването на
производството или възможното отхвърляне на
иска поради преуреждането на фактическите
състави. Следователно това не е същинска,
а мнима възможност и дефинитивна форма
на принудително мотивиране да се извърши
едно правно действие, при което се отнема
правото за съответно и очаквано удовлетворяване от масата на несъстоятелността.
Поставената алтернатива – оттегляне на иска
или прекратяване на делото, има за резултат
настъпване на неблагоприятни последици за
кредитора, за масата по несъстоятелността
и за всички кредитори и не се оправдава в
никакъв случай от преследваната от изменението на закона цел, описана в решението на
Конституционния съд. Конкретният случай
на промяна в законодателството не разкрива
такива особености и необходимости, които да
му придават изключителност и да изискват
възприетото законодателно решение. Няма
такава изключителност, която при съвкупното
действие на конституционните принципи и
при визираните в нормата обстоятелства да
налага решение за прекратяването на висящите производства. И това да бъде конституционосъобразно (дори според мотивите към
законопроекта, а такива липсват изобщо към
процесния параграф).
Особен е предметът на производството по
свързаните искове и този предмет са частни
права, които се предявяват във връзка с
вече открито производство по несъстоятелност. Промените в правното уреждане оказват
предопределящо въздействие върху съдържанието на включените в гражданското производство процесуални действия на страните и
последиците от тяхното осъществяване – да
обслужват материалните права. Прекратяването на производството лишава процесуалните
права от тази функция.
Нормите на гражданския процес са императивни и това се отнася и до тези, уреждащи
производството по несъстоятелност. С още
по-голяма сила това трябва да се отнесе за

БРОЙ 27

ДЪРЖАВЕН

правата, чието упражняване е и задължение
на страните в процеса. Промените в закона
на фактическата и правната обстановка по
делото засягат винаги материалните права
и това законодателят може да извърши за в
бъдеще. Придаването на обратно действие
на изменителните норми е по изключение и
трябва да бъде в рамките на изключителна
необходимост, каквато не е мотивирана и не се
установява в процесния случай. При несъстоятелността се откроява белегът комплексност на
уредбата, и процесуална, и материалноправна.
Неслучайно тя е специално уредена в част
четвърта на ГПК, а попълването масата на
несъстоятелността – в самостоятелна нейна
глава четиридесет и първа. Решението на
проблемите, към които се стреми изменението на ТЗ, не може да бъде само на базата на
изолирано разглеждане на посочените в § 14
ПЗРЗИДТЗ искове. Процесът след предявяване
на иска е форма на живот на материалното
право, чиято защита се търси. Общата повеля е да се осигури тази функция на процесуалните норми. Затова трябва да се даде
конституционноправна защита, за да „не се
превърне формата във враг на съдържанието“
и тази повеля на гражданското процесуално
право трябва да се следва при нормирането
на материята по несъстоятелността с още
по-голямо основание.
Не споделям мотивите на решението на
Конституционния съд (І, т. 4) относно целта
на производството по несъстоятелност, които
включват очакване да се натовари производството с неприсъща за него социална функция,
най-малкото тази функция да е така надценена,
че то да се превръща в панацея за ликвидиране
на последиците от икономическата и финансовата криза. Това е погрешно разбиране за
значението на процесните изменения на ТЗ,
засягащи едновременно фактическите състави
(материално право) и реда за осъществяването
и защитата им (процесуално право). Мотивите
на законопроекта, на които се отдава значение
в решението на Конституционния съд, дават
известна представа за целите, които биха
могли да обосноват изменението, посочено в
§ 14 ПЗРЗИДТЗ за в бъдеще, но те не могат
да бъдат относими и достатъчни, когато се
засягат материални права и тяхната правна
защита по вече започнали и съществуващи
производства. Стопанската политика не може
да бъде преценявана от гледище на един
изолирано взет конституционен принцип,
нито може да бъде променена с изменението на правния ред на защита на признати и
гарантирани от правото и вече упражнени
субективни права. Трябва да се съобразява
системата от конституционни гаранции за
развитие на стопанска дейност и заложеният
в Основния закон принцип на континюитет
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на правния ред, което означава, че се гарантират придобитите правомерно и в съгласие
с действалия закон права. Следва да се има
предвид, че елемент на правовата държава е
принципът на справедливостта, който може
да се извлече от всички конституционни разпоредби, отнасящи се до правата на правните
субекти, и който е посочен изрично в преамбюла на Конституцията като обща човешка
ценност. Няма нищо по-истинско и по-добро
за развитието на икономическите отношения
и осигуряване на правна сигурност при осъществяване на стопанската дейност от облечената в юридическа форма справедливост.
А тя не присъства в оспореното изменение
на § 14, ал. 1 ПЗРЗИДТЗ.
Отделните х ипотези и рамката, която
очертава законодателят, не е подчинена на
критерии, отличаващи се с безпротиворечивост и яснота. В едно особено мнение не би
следвало да се извършват съпоставка и анализ
на всички хипотези, засегнати от промяната, но за мен общият извод е, че крайният
резултат от прилагането на § 14 ПЗРЗИДТЗ
в атакуваната част ще бъде прекратяване на
висящи производства и отхвърляне на принципно допустими и основателни искове с
неблагоприятни последици за длъжника и за
кредиторите, и дори за трети лица, въпреки
декларираното в решението на Конституционния съд, че със ЗИДТЗ интересите на
последните се защитават. Това следва от правните последици, които настъпват при всяко
прекратяване на гражданско, включително
търговско дело, което прекратяване засяга
винаги и ответниците. Обстоятелството, че
в § 14, ал. 2 е създадено изключение от правилото за съгласие на ответника, не променя
горния извод. Още повече, че в тази алинея се
установява едно изключение от императивно
закрепената недопустимост за оттегляне или
отказ от иск, предявен от синдик или кредитор,
т.е. създадено е изключение на изключението,
без да са налице изключителни обстоятелства,
налагащи това (чл. 621а, ал. 3, т. 3 ТЗ).
Възприето е и се излага едно ограничено
разбиране за придобито право, много потясно от действителния му смисъл, като не
се съобразява правно закрепеният интерес
от удовлетворяване на признати субективни
права. Всяко субективно право е призната и
гарантирана от обективното право възможност за собствено поведение на носителя и за
изискване на определено поведение от други
правни субекти. Това се отнася до всички
права – и материални, и процесуални. Не
може да съществува право, което е незащитимо. Отнеме ли се този задължителен
елемент, то престава да бъде такова, губи
основната характеристика на възможност,
призната и гарантирана от закона. Придоби-

С Т Р.

42

ДЪРЖАВЕН

то е всяко право, което е осъществено, и е
реализирана предвидената в правната норма
възможност. От носителя на правото зависи
нейната реализация. Придобитото право не
може да се отнеме и дисквалифицира. Това
е противоконституционно. Прилагането към
него на новия закон, установяващ различни
условия за предявяване и реализация, не
съответства на Конституцията. Това е недопустимо, защото може само да вреди на
носителя на правото, който вече го е реализирал. Такава вреда не може да бъде нанесена
от закона дори в обществен интерес. Да се
допусне изключение означава да се лишат от
положителните правни последици субектите,
с които се свързва упражняването на правото
и за осъществяването на които процесуалното
право е създадено. Недопустимо е носителите
на субективното право да бъдат поставени в
различно положение в зависимост от хода на
гражданския процес и тези, по чиито искове
все още няма решение по различни причини,
да са в неизгодното положение на незащитимост на материалното право.
Мотивите на решението на Конституционния съд не съобразяват комплексния характер
на производството и рамките на отклонение
от правилата на общия граждански процес,
както и традиционното разграничаване на
установителните и конститутивните искове.
Не се държи сметка за разнообразието на
защитната функция на тези искове за субективните материални права.
Пора ди из ложено т о и разби ра нет о за
безпротиворечивото и едновременно действие на конституционните разпоредби и на
основание чл. 4, ал. 1, чл. 19, ал. 2 и чл. 121,
ал. 1 от Конституцията Конституционният
съд следваше да обяви разпоредбите на § 14,
ал. 1 в атакуваната част и ал. 2 ПЗРЗИДТЗ
за противоконституционни.
Конституционен съдия:
Цанка Цанкова
На конституционния съдия Кети Маркова
Подписах решението с особено мнение в
частта, с която се отхвърля искането на Общото
събрание на съдиите от Търговската колегия
на Върховния касационен съд за установяване
на противоконституционност на § 14, ал. 1 в
частта „и искови производства за попълване
масата на несъстоятелността“ и изцяло на § 14,
ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение
на Търговския закон (ПЗРЗИДТЗ – ДВ, бр. 20
от 2013 г.), тъй като не подкрепям позицията
на мнозинството съдии, че в посочените си
части искането е неоснователно. Съображенията ми са следните:
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Изцяло споделям подробно и аргументирано развитата в решението теоретична
интерпретация на релевантните към настоящия конституционен спор материалноправни
въпроси на несъстоятелността, регулирана
от Търговския закон (ТЗ). Съгласявам се,
че право на законодателя е да обективира в
правна норма своите виждания за оптималното според него уреждане на съответния вид
обществени отношения, като въплъти в нея и
разбиранията си за справедливост и защита
на обществения интерес. Не отричам и правото му на законодателна целесъобразност,
но само и единствено когато тя е в предели,
осигуряващи върховенството на Конституцията, при недопускане разпоредба от законов
ранг да се оказва в отношение на колизия с
конституционни ценности и принципи. Приемам и извода на мнозинството съдии, че § 15
ПЗРЗИДТЗ не противоречи на Конституцията
и поначало се оказва излишен в цялостната
конструкция на претендираната противоконституционност съобразно предложената
от вносителя аргументация. Считам, че от
оспорените с искането единствено посочената
разпоредба е изцяло в синхрон с принципа на
правовата държава, прогласен с преамбюла и
чл. 4, ал. 1 от Конституцията, с разпоредбите
на чл. 56 и 121 от Основния закон. Формулирайки тази норма, представляваща част от
мащабните и съществени промени в материята
на несъстоятелността, законодателният орган
е отчел спецификата и характера на висящите
към момента на влизане в сила на закона
производства по искове с правно основание
по чл. 646, ал. 2, т. 2 и 4 ТЗ. Съобразил е,
че новата материалноправна регламентация
не следва да рефлектира върху развитието
и приключването на вече образуваните при
действието на стария закон съдебни производства. Този подход намирам за единствено
правилния, защото в случая става дума за
висящи съдебни производства по искове, легитимно предявени на основанията според
съществуващия към онзи момент закон.
Законодателят обаче е проявил непоследователност, довела и до противоречие с
Конституцията, с възприетите нормативни
разрешени я по § 14, а л. 1 (в оспорената
част – относно исковите производства за
попълване масата на несъстоятелността) и
ал. 2 ПЗРЗИДТЗ. Поради това и не намирам
основание да отнеса правилния по същество
извод за липса на противоконституционност
по § 15 ПЗРЗИДТЗ и към оспорените части
на § 14 от същия закон.
Убедено считам, че уредените по § 14, ал. 1
ПЗРЗИДТЗ искови производства за попълване
масата на несъстоятелността също следваше
да бъдат приключени по стария ред, по начин,
идентичен с разрешението по § 15 ПЗРЗИДТЗ.
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В случая е излишно детайлно да се навлиза в
безсмисления с оглед непосредствения предмет
на делото спор, дали е налице класическото
обратно действие на закона, или се касае за
несъщинско такова с придаването на незабавно
действие на неговите разпоредби. Същностният
проблем тук е съвършено друг. Оценката за
съответствие с Конституцията следваше да
бъде концентрирана основно върху правата на
страните по вече образуваните съдебни искови
производства за попълване масата на несъстоятелността. Следва да се направи ясното
разграничение, че в случая не става дума за
придобити права, които да бъдат отнети или
засегнати от новата материалноправна уредба,
каквато е основната концепция, прокарана с
различни нюанси и акценти с взетото решение,
а за процесуалните права на страните при
вече формирано процесуално правоотношение, чрез които те могат да защитят своите
субективни права. Безспорно е, че новите
текстове на чл. 646, ал. 2 – 7 и чл. 647, ал. 1
ТЗ основно реформират съществуващите до
момента основания на исковете за обявяване
на недействителност на действия и сделки
за попълване масата на несъстоятелността и
на отменителните искове. Безпристрастната
съпоставка на старите и новите разпоредби
показва очевидни и значими различия както в
регулацията на чисто материалните основания
на предвидените възможни искови претенции,
така и в сроковете, в които те могат да бъдат
предявени. Затова същественият въпрос, който следва да получи отговор по настоящия
конституционен спор, не е дали приетите законодателни промени, разглеждани в своята
цялост, се оказват действително справедливи
и полезни за обществото, най-малкото защото
същностният проблем, поставен от вносителя,
по същество е друг. Конституционният съд
следваше да отговори ясно, категорично и
еднозначно на въпроса дали и доколко предвиденият с § 14, ал. 1 ПЗРЗИДТЗ механизъм
за привеждане в действие на новоприетите
материалноправни норми, уреждащи системата и основанията на исковете за попълване на
масата на несъстоятелността, удовлетворява
конституционните изисквания за спазване
принципите на правовата държава (чл. 4, ал. 1),
гарантиране правото на защита на страните в
процеса (чл. 56) и за наличието, респ. липсата
на правна възможност, прилагайки оспорения
закон, съдилищата да осигурят изискуемото
равенство на страните, както и условия за
състезателност в съдебния процес (чл. 121,
ал. 1). Считам, че приетото от мнозинството
съдии решение заобикаля конкретния отговор
на така формулирания въпрос, използвайки
аргументация, основана на общотеоретични
постановки и интерпретация за приноса на
новата правна уредба за развитието на законо-
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дателството в коментираната област. Макар и
изложените съображения да са принципно вер
ни, те нямат пряко и непосредствено значение
за решаването на настоящия конституционен
казус. Друг е въпросът, че категоричността, с
която се приема, че новият режим е по-благоприятен и справедлив, логично противоречи
на друг основен извод в същото решение – че
интересите на кредиторите и длъжниците са
антагонистични, което поначало не подлежи
на съмнение. Очевидно е, че при това положение е логически невъзможно новият правен
регламент да се оценява общо като по-благоприятен и същевременно това да се отнася за
всяка от визираните страни с оглед приетото
съотношение между техните интереси.
Не намирам убедителни аргументи да се
съглася и с позицията, че приетото преуреждане на материята на исковете е наложително да се прилага веднага спрямо всички,
включително и по отношение на висящите
съдебни производства. Това е така, защото,
след като според оспореното законодателно
изменение нищожността например е заменена
с относителна недействителност, редуцирани са исковете за попълване на масата на
несъстоятелността, съкратени са сроковете,
изцяло нерешен остава въпросът по какъв
процесуален ред ищците, предявили някой
от видовете искове, засегнати от промяната,
ще могат да защитят правата си в заварения
висящ исков процес. За съжаление се оказва,
че техните права се оказват изцяло компроментирани, особено в най-честата възможна
хипотеза в практиката – когато делото се
намира във въззивната или в касационната
инстанция. Ищецът, депозирал редовна и допустима искова молба, приета и разглеждана
от компетентния съд, може да измени или
основанието, или петитума на иска си, както
и да промени вида на търсената защита, като
премине от установителен към осъдителен иск
и обратно (чл. 214, ал. 1 ГПК). Той обаче е
темпорално лимитиран да упражни правото
си да измени първоначалния иск в първото
по делото заседание, респ. до приключване
на съдебното дирене в първата инстанция, с
оглед различните форми на изменението, но
не разполага с процесуалната възможност да
измени едновременно и основанието, и петитума. Друг механизъм за защита в съдебното
производство оспорената разпоредба не осигурява на този ищец предвид необходимостта
той радикално и изцяло да преформулира
исковата си претенция: от установителен към
конститутивен иск; с различен фактически
състав на претендираното ново основание;
със съвършено различна формулировка на
искането му към съда. Да предяви нов иск
(включително и след като се възползва от
„възможността“ по § 14, ал. 2 ПЗРЗИДТЗ) в
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масовия случай би се оказало невъзможно,
тъй като са изтекли сроковете за предявяване
на исковете, предвидени с новата уредба.
Накрая, при така очертаната процесуална
перспектива неминуемо би се стигнало и до
прилагането на разпоредбата на чл. 649, ал. 6
ТЗ, като държавните такси по производството
подлежат на събиране от масата на несъстоятелността, която вместо съобразно целите на
производството по несъстоятелност да бъде
попълнена и съхранена, за да послужи за
удовлетворяване на кредиторите, ще се окаже разпиляна, за да обслужи предизвестения
изход от обречените с влизането в сила на
новия закон съдебни производства.
Казано с други думи, новоприетият режим
имплицитно съдържа и резултата от водените
дела, заварени от влизането в сила на § 14,
а л. 1 ПЗРЗИДТЗ – преобладаващата част
от висящите производства да приключат с
прекратяване поради недопустимост на исковете, с обезсилване на решенията, с които
претенциите са били уважени от предходните
инстанции. Това поначало обезсмисля всякакво по-нататъшно водене на делото, поради
което не намирам основание да подкрепя и
тезата, че оспорената норма създава баланс и
осигурява равенство на страните и по заварените искови производства, т.е. не противоречи
на принципа на правовата държава по чл. 4,
ал. 1 от Конституцията, на чл. 56 и 121 от
Конституцията.
К ак то вече изт ък на х, конст и т у ционен
проблем не би възникнал, ако новата материалноправна уредба имаше обичайното
в нормотворческата практика действие за
в бъдеще и не засягаше висящите съдебни
производства. Законодателят не е заложил
точни критерии за преуреждането, проявявайки непоследователност, включително при
решаването на неизбежния за случая проблем
за действието на закона по време.
Не може да се твърди, че е изпълнено
конституционното изискване за предвидимост
и сигурност на правното регулиране, когато
ищецът е предявил иск със съответно на
действащ материален закон правно основание,
съдът е приел, че депозираната искова молба
е редовна според всички правила на ГПК,
произнесъл се е по същество с уважаване на
заявената претенция на една или две инстанции и в един последващ момент в условията
на висящност на правния спор с влизането в
сила на нов закон дефинитивно се ликвидира
(изцяло или отчасти) възможността на тази
страна да потърси (и получи) съдебна защита.
Макар и да е принципно вярно, че предявяването на някой от исковете, засегнати от
новата уредба, само по себе си не означава и
придобиване на лични имуществени права с
оглед спецификата на потестативните права и
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безусловната необходимост от влязло в сила
съдебно решение с конститутивен ефект, не
следва да се пропуска, че страната има заварени процесуални права, възникнали в хода
на исковото производство, включително и
конституционно закрепеното право на защита.
В този аспект също съзирам непоследователност и противоречие в аргументацията на
мнозинството, което, от една страна, съвсем
правилно и в синхрон с конституционната
практика приема, че принципът на правната
сигурност изисква стабилност на правните
сделки и предвидимост на правните последици от различните юридически факти, което
предполага „още при сключване на сделките
да са известни на страните предпоставките за обявяването им за нищожни или за
относително недействителни“, и от друга –
обосновава извод, че обсъжданият принцип
не е нарушен в случая. Няма как да бъде
споделена подобна двойствена позиция, и то
при стриктното позоваване на цитираните
мотиви за взетото решение, която може да
бъде илюстрирана със следния пример: Ако
кредитор на несъстоятелността е предявил иск
с правно основание по стария чл. 646, ал. 2,
т. 1 ТЗ за нищожност на действие или сделка,
при действието на § 14, ал. 1 ПЗРЗИДТЗ той
ще може да претендира единствено тяхната
относителна недействителност според новата
редакция на чл. 646, ал. 2, т. 1 ТЗ, при съвършено различен фактически състав, предпоставки и ограничения. Така при сключване
на съответната сделка, респ. при извършване
на действието, предмет на заявената искова
претенция, е действал закон, уреждащ предпоставките за тяхното обявяване за нищожни,
от който именно ищецът е почерпил основанието да потърси съдебна защита. След като
заявеното в исковата молба основание вече не
съществува, а законът дефинитивно е изключил всякаква правна възможност за страната
да докаже основателността на предявения
иск, за да постигне благоприятен за себе си
правен резултат по силата на влязло в сила
съдебно решение, не може да се приеме, че с
новата регулация е осигурена конституционно
изискуемата стабилност и предвидимост на
правното регулиране.
Оспореният режим на § 14, ал. 1 ПЗРЗИДТЗ
създава реалната възможност идентични спорове по искове, предявени дори в рамките на
едно и също производство по несъстоятелност,
между едни и същи страни, с идентични, но
невлезли в сила решения по същество, да имат
диаметрално противоположен краен резултат
в зависимост от бързината на съдопроизводството по всеки от тях. И в обсъждания
контекст е неприемливо да се поддържа, че
не се засягат ничии права и не се нарушава
Конституцията.
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Правната несигурност в случая възниква и
при реалното упражняване на правомощията
на въззивната и касационната инстанция, които при влезлия в сила закон безалтернативно
следва да приложат пряко § 14 ПЗРЗИДТЗ, и то
в драстичен разрез с обвързващите ги норми
на ГПК относно принципите на съответния
вид инстанционен контрол и конкретните
основания, регламентирани от процесуалния закон, за отмяна или обезсилване на
съдебните актове. Възникващото по този
начин противоречие в правната регулация на
правомощията на контролиращите съдебни
инстанции също самостоятелно противоречи
на принципа на правовата държава. Наред
с това прилагането на оспорената норма от
съдилищата дефинитивно ги лишава от възможността да изпълнят конституционните си
задължения по чл. 121, ал. 1 за осигуряване
на равенство и условия за състезателност на
страните в съдебния процес. В този контекст
е безпредметно въобще да се търси каквото
и да било проявление на основното право на
защита, прогласено с чл. 56 от Конституцията.
Считам, че целите на закона, декларирани
в мотивите към внесените законопроекти,
не са намерили своето реално проявление в
приетата редакция на оспорената разпоредба
на § 14, ал. 1 ПЗРЗИДТЗ. Многобройните проблеми на правоприлагането по материята на
несъстоятелността, включително сроковете за
разглеждане и приключване на делата, както
и възможностите за злоупотреба с права не
могат да бъдат решавани (друг е въпросът
колко успешно) по пътя на дерогиране на
конституционни принципи и ценности.
В заключение оспорената норма, разглеждана и като част от цялостния режим на производството по несъстоятелност, в частност на
уредените в него искови производства, съдържа
съществени и непреодолими противоречия
и очевидно не изпълнява конституционните
критерии за гарантиране на правопорядъка в
държавата, на правната предвидимост и сигурност и за съблюдаване на основни принципи
на законодателството. В тази насока Конституционният съд има константна, последователна и непротиворечива практика, която е
излишно да бъде преповтаряна (вж. Решение
на Конституционния съд № 9 от 1994 г. по к.д.
№ 11 от 1994 г., Решение № 1 от 1997 г. по к.д.
№ 27 от 1996 г., Решение № 12 от 1997 г. по
к.д. № 6 от 1997 г., Решение № 17 от 1999 г. по
к.д. № 14 от 1999 г., Решение № 5 от 2000 г. по
к.д. № 4 от 2000 г., Решение № 7 от 2001 г. по
к.д. № 1 от 2001 г., Решение № 1 от 2005 г. по
к.д. № 8 от 2004 г., Решение № 1 от 2007 г. по
к.д. № 9 от 2006 г., Решение № 10 от 2009 г.
по к.д. № 12 от 2009 г. и много други).
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Предвид всички изложени дотук съображения считам, че § 14, ал. 1 ПЗРЗИДТЗ е противоконституционен. Същото се отнася и за
ал. 2 на същия параграф, доколкото приетото
с него разрешение е пряка последица от режима, установен по ал. 1. Положителен ефект би
възникнал само по отношение на онези ищци,
за които към момента на влизане на закона
в сила не са изтекли сроковете да предявят
нови искове, съобразени с основанията, въведени с актуалната материалноправна уредба.
Ето защо тази разпоредба в действителност
също не осигурява приписаната є правна
възможност. Последната е само привидна,
защото реалната алтернатива на нейното
„упражняване“ от страната е прекратяване на
производството от съда на основание недопустимост на иска при действието на новата
уредба. Това налагаше с решението си Конституционният съд да обяви § 14 ПЗРЗИДТЗ за
противоконституционен и в двете му алинеи.
Конституционен съдия:
Кети Маркова
1894

МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 58
ОТ 14 МАРТ 2014 Г.

за изменение и допълнение на нормативни
актове на Министерския съвет
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В Постановление № 274 на Министерския съвет от 2009 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на
околната среда и водите (обн., ДВ, бр. 94 от
2009 г.; изм., бр. 102 от 2009 г. и бр. 16, 33 и
102 от 2011 г.) се правят следните изменения:
1. В чл. 2:
а) в ал. 1 думите „бюджетни кредити“ се
заменят с „бюджет“;
б) в ал. 2 думите „бюджетни кредити“ се
заменят с „бюджет“;
в) в ал. 4 думите „бюджетни кредити“ се
заменят с „бюджет“.
2. В приложението към чл. 2, ал. 4:
а) в наименованието думите „бюджетни
кредити“ се заменят с „бюджет“;
б) в т. 1 числото „391“ се заменя с „390“;
в) в т. 2, буква „д“ числото „30“ се заменя
с „31“.
§ 2. В Устройствения правилник на Министерството на околната среда и водите, приет с
Постановление № 274 на Министерския съвет
от 2009 г. (обн., ДВ, бр. 94 от 2009 г.; изм. и
доп., бр. 74 от 2010 г., бр. 16, 33 и 102 от 2011 г.,
бр. 22 и 49 от 2012 г. и бр. 80 от 2013 г.), се
правят следните изменения и допълнения:

С Т Р.

46

ДЪРЖАВЕН

1. В чл. 16 ал. 1 се изменя така:
„(1) Министерството е структурирано в
главна дирекция и 12 дирекции, както и
в други административни звена и отделни
длъжности.“
2. В чл. 22, ал. 2, т. 4 думите „бюджетни
кредити“ се заменят с „бюджет“.
3. В чл. 25, ал. 3 след думите „Структурните
фондове и Кохезионния фонд на Европейския
съюз“ се поставя запетая и се добавя „както
и други донори“.
4. В чл. 26, ал. 2 навсякъде думите „бюджетни кредити“ се заменят с „бюджет“.
5. В чл. 29:
а) в т. 2 след думите „разпределението на“
думите „бюджетните кредити“ се заменят с
„бюджета“, а след думите „второстепенните
разпоредители с“ думите „бюджетни кредити“
се заменят с „бюджет“;
б) в т. 5 думите „Закона за устройството на
държавния бюджет“ се заменят със „Закона
за публичните финанси“;
в) в т. 10 думите „бюджетни кредити“ се
заменят с „бюджет“.
6. В чл. 31:
а) в основния текст числото „11“ се заменя
с „9“;
б) точка 9 се изменя така:
„9. Главна дирекция „Оперативна програма
„Околна среда“;“
в) точка 11 се отменя;
г) точка 12 се отменя.
7. В чл. 32, т. 2 след думата „координация“
се поставя запетая и се добавя „общо и“.
8. В чл. 34:
а) точка 16 се изменя така:
„16. осъществява общо и методическо
ръководство, координация и контрол върху
дейността на регионалните инспекции по
околната среда и водите (РИОСВ), в т. ч. по
отношение на планирането, провеждането и
отчитането на контролната им дейност;“
б) точка 17 се отменя.
9. В чл. 35 се създава т. 24:
„24. осъществява общо и методическо
ръководство, координация и контрол върху
дейността на дирекциите на националните
паркове (ДНП).“
10. В чл. 39:
а) в т. 1 думите „Националната програма
за управление на дейностите по отпадъците“
се заменят с „Национален план за управление
на отпадъците“;
б) точка 2 се изменя така:
„2. изготвяне на доклади до Европейската
комисия и до Секретариата на Базелската
конвенция относно прилагането на законодателството по управление на отпадъците;“
в) точка 3 се изменя така:
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„3. издаване на разрешения на организации
по оползотворяване на масово разпространени
отпадъци и на лица, изпълняващи задълженията си индивидуално;“
г) в т. 5 след думата „отпадъци“ се добавя
„в случаите чрез изпитване“;
д) в т. 10 след думите „методическо ръководство на РИОСВ“ се добавя „по прилагане
на законодателството по управление на отпадъците, както и“;
e) създават се т. 18 – 24:
„18. отговаря за административното, финансовото и техническото управление на
проектите, финансирани по програма ИСПА/
Кохезионен фонд, съгласно Регламент на Съвета (ЕО) № 1164/94 от 16 май 1994 г. относно
създаване на Кохезионен фонд (OB, L 130,
25.05.1994 г.), наричан по-нататък „Регламент
на Съвета (ЕО) № 1164/94“;
19. отговаря за експертното обезпечаване
на запитвания от службите на ЕК и националните институции, както и последващи
одити от ЕК във връзка с приключване на
проектите, финансирани по програма ИСПА/
Кохезионен фонд, съгласно Регламент на
Съвета (ЕО) № 1164/94;
20. отговаря за експертното обезпечаване
на текущи арбитражни дела и извънсъдебни
споразумения по договори към проекти, финансирани по ИСПА/Кохезионен фонд, съгласно
Регламент на Съвета (ЕО) № 1164/94;
21. отговаря за експертното обезпечаване
и първоначалния преглед на текущи плащания по проектите, финансирани по програма
ИСПА/Кохезионен фонд, съгласно Регламент
на Съвета (ЕО) № 1164/94, както и по текущи
съдебни дела и извънсъдебни споразумения;
22. изпълнява проекти в областта на управление на отпадъците, финансирани със
средства от националния бюджет;
23. изпълнява проекти, финансирани от
ЕС и международни финансови инструменти
(МФИ);
24. осъществява дейности във връзка с
мониторинга и контрола на проекти, финансирани със средства на ЕС и МФИ.“
11. Член 40 се изменя така:
„Чл. 40. (1) Главна дирекция „Оперативна
програма „Околна среда“ се ръководи от
главен директор. В изпълнение на своите
правомощия главният директор се подпомага
от двама заместник главни директори.
(2) Главна дирекция „Оперативна програма
„Околна среда“ изпълнява функциите на Управляващ орган на Оперативна програма „Околна среда“ за програмни периоди 2007 – 2013 г.
и 2014 – 2020 г. и всички произтичащи от това
задължения и отговорности съгласно регламентите на Европейския съюз, Кохезионния
фонд и Структурните фондове, в т. ч.:
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1. организира, разработва, координира и
съгласува в рамките на координационния
механизъм по време на изготвянето и изпълнението на Оперативна програма „Околна
среда“ необходимите документи за целите на
Структурните фондове и Кохезионния фонд
при спазване принципа на партньорство;
2. провежда преговорите с Европейската
комисия във връзка с Оперативна програма
„Околна среда“;
3. осъществява функциите на секретариат
на Комитета за наблюдение на Оперативна
програма „Околна среда“, като отговаря за
техническото и административното обслужване на заседанията на Комитета и отговаря
за изпълнението на решенията му;
4. изготвя предложения за изменение в
Оперативна програма „Околна среда“, преразпределение на средства и представянето
им на Комитета за наблюдение за решение;
5. организира, разработва и представя за
одобрение от Комитета за наблюдение на
критерии за избор на проекти, както и тяхното изменение;
6. разработва и представя на Комитета за
наблюдение Комуникационния план на Оперативна програма „Околна среда“ и осигурява
неговото изпълнение и публичност;
7. планира, разработва процедурите и определя сроковете за набиране на проектни
предложения от бенефициенти на Оперативна
програма „Околна среда“;
8. разработва и осигурява публикуването
на покани до бенефициентите за набиране
на проектни предложения по Оперативна
програма „Околна среда“;
9. организира и извършва оценка на проектните предложения, подадени по процедури
за предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ по Оперативна програма „Околна
среда“;
10. осъществява предварителен и последващ
контрол върху процедурите за обществени
поръчки, финансирани напълно или частично със средства от европейските фондове на
бенефициентите по Оперативна програма
„Околна среда“;
11. подготвя и сключва договори с бенефициенти за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ по Оперативна програма
„Околна среда“;
12. верифицира извършените разходи от
бенефициентите – действително извършени
и в съответствие с правилата на Общността
и на страната;
13. организира и извършва оценка на риска
на проектите, одобрени и финансирани по
Оперативна програма „Околна среда“, като
осигурява предварителен, текущ и последващ
контрол и определя мерки за предотвратяване
и намаляване на риска;
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14. организира изпълнението и контрола
на дейностите по техническа помощ с оглед
ефективното изпълнение на Оперативна програма „Околна среда“;
15. осигурява финансовото управление на
Оперативна програма „Околна среда“ при
спазване на принципа за разделение на функциите по управление, плащане и контрол;
16. организира и извършва междинни и
окончателна оценка на Оперативна програма „Околна среда“ и изпълнява направените
препоръки от тях;
17. извършва дейностите по наблюдение
на Оперативна програма „Околна среда“ в
съответствие с разработената схема за мониторинг, включваща индикатори за напредък,
набиране и поддържане на информация за
анализ и оценка на програмата;
18. подготвя и представя на Комитета за
наблюдение и на Европейската комисия годишните доклади за напредъка и окончателния доклад за изпълнението на Оперативна
програма „Околна среда“;
19. осигурява съответствието на програмата
с Националната политика и политиките на
Европейския съюз в областта на държавните
помощи, обществените поръчки, опазването
на околната среда и равните възможности;
20. разработва финансовото планиране на
Оперативна програма „Околна среда“ чрез
изготвянето на необходимите документи във
връзка с програмното бюджетиране и финансово планиране, прогнози за плащания и представянето им пред съответните институции;
21. регистрира, отчита и докладва всички
установени случаи на нередности по Оперативна програма „Околна среда“;
22. организира архива на документацията
на Оперативна програма „Околна среда“;
23. осигурява и контролира мерките по
информаци я, обществена осведоменост и
публичност относно финансовата помощ от
Европейския съюз;
24. извършва оценка на капацитета на
бенефициентите на Оперативна програма
„Околна среда“;
25. подготвя проекти на документации за
възлагане на обществени поръчки, финансирани от фондовете на ЕС по Оперативна
програма „Околна среда“, на бенефициенти по
програмата, които са дирекции в централната
администрация на министерството;
26. организира обучения, дава указания и
методическа подкрепа на бенефициентите по
време на изпълнение на проектите/операциите по Оперативна програма „Околна среда“
по отношение на финансовото управление,
мониторинга, публичността, техническото
изпълнение и докладването;
27. поддържа адекватна одитна пътека по
отношение на Оперативна програма „Околна
среда“ и отговаря за изпълнението на пре-
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поръки, дадени в резултат на проверки от
проверяващи институции.
(3) Дейността на Главна дирекция „Оперативна програма „Околна среда“ се подпомага
от служители, заемащи длъжността „сътрудник
по управление на европейски проекти и програми“, назначени за срок до приключване на
програмата, и с възнаграждения, финансирани
изцяло от техническа помощ на Оперативна
програма „Околна среда“.
(4) Към Главна дирекция „Оперативна
програма „Околна среда“ функционират три
териториални звена – София, Велико Търново
и Стара Загора.“
12. В чл. 41 се създават т. 12 – 18:
„12. изпълнява съвместно с представители
на други структурни звена на МОСВ функциите на програмен оператор по Финансовия
механизъм на Европейското икономическо
пространство и на Междинен орган по Българо-швейцарската програма за сътрудничество, както и други програми, управлявани от
МОСВ, различни от Оперативна програма
„Околна среда“;
13. подготвя програмни документи за следващите програмни периоди на програмите
по т. 12;
14. осъществява дейности във връзка с
подготовката, управлението, изпълнението,
мониторинга и контрола на международни и
европейски проекти;
15. съвместно с бенефициенти в системата на министерството извършва оценка на
потребностите от външно финансиране на
изпълняваните от министерството политики и програми и идентифицира подходящи
донорски програми;
16. участва в разработването на програмни
документи в други ведомства и управляващите или наблюдаващите органи на програми,
финансирани от ЕС и други донори, за които
МОСВ не е управляващ орган/междинно звено;
17. съдейства на бенефициентите в системата на министерството за съставяне на партньорства, изготвяне и подаване на формуляри
за кандидатстване, както и при изпълнението
на спечелени проекти;
18. координира дейностите по усвояване
на средства по програми, финансирани от
ЕС и други донори, с всички заинтересувани
национални и международни институции и
организации.“
13. Член 42 се отменя.
14. Член 43 се отменя.
15. В приложението към чл. 16, ал. 2:
а) в наименованието числото „436“ се заменя с „413“;
б) на ред „Обща администрация“ числото
„75“ се заменя със „78“;
в) на ред „дирекция „Правно-нормативно
обслужване и обществени поръчки“ числото
„21“ се заменя с „23“;
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г) на ред „дирекция „Бюджет, финанси и
счетоводство“ числото „24“ се заменя с „25“;
д) на ред „Специализирана администрация“
числото „334“ се заменя с „308“;
е) на ред „дирекция „Превантивна дейност“
числото „27“ се заменя с „29“;
ж) на ред „дирекция „Координация по въпросите на Европейския съюз и международно
сътрудничество“ числото „14“ се заменя с „22“;
з) на ред „дирекция „Управление на отпадъците и опазване на почвите“ числото „22“
се заменя с „28“;
и) ред „дирекция „Европейски и международни проекти“ 33“ се заличава;
к) ред „дирекция „Кохезионна политика за
околна среда“ 56“ се заменя с „Главна дирекция „Оперативна програма „Околна среда“ 123
в т. ч. териториалните звена – София, Велико Търново и Стара Загора“;
л) ред „дирекция „Фондове на Европейския
съюз за околната среда“ 76“ се заличава.
§ 3. В Устройствения правилник на Изпълнителната агенция по околна среда, приет с
Постановление № 162 на Министерския съвет
от 2010 г. (обн., ДВ, бр. 62 от 2010 г.; изм.,
бр. 16, 33 и 102 от 2011 г. и бр. 22 от 2012 г.),
се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 2, ал. 2 думите „бюджетни кредити“
се заменят с „бюджет“.
2. В чл. 3, ал. 1 т. 3 се отменя.
3. В чл. 4:
а) алинея 3 се изменя така:
„(3) При осъществяване на своите правомощия изпълнителният директор се подпомага
от заместник изпълнителен директор.“;
б) създават се ал. 4 – 6:
„(4) Изпълнителният директор делегира със
заповед правомощия на заместник изпълнителния директор и определя функциите му.
(5) Заместник изпълнителният директор се
назначава и освобождава от изпълнителния
директор съгласувано с министъра на околната среда и водите.
(6) За обсъждане и решаване на проблеми
от неговата компетентност изпълнителният
директор създава със заповед дирекционен
съвет и експертен екологичен съвет.“
4. В чл. 5:
а) алинея 3 се отменя;
б) алинея 4 се изменя така:
„(4) Функциите на изпълнителния директор
в негово отсъствие се изпълняват от заместник
изпълнителния директор, а при отсъствие и
на заместник изпълнителния директор – от
длъжностно лице на ръководна длъжност,
оправомощено със заповед на изпълнителния
директор за всеки конкретен случай.“
5. В чл. 16 се създава т. 10:
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„10. участва във валидиране, верифициране
и въвеждане на нови аналитични методи в
съответствие с изискванията на европейското
законодателство в областта на контрола на
околната среда.“
6. В чл. 17:
а) в т. 2 след думите „Република България“
се поставя запетая, съюзът „и“ се заличава
и след думите „АЕЦ Козлодуй“ се добавя „и
Автоматичната система за мониторинг на
авиационен шум“;
б) създават се т. 18 и 19:
„18. събира, анализира и предоставя данни
за радиационното състояние на компонентите
на околната среда на национално ниво;
19. събира, анализира и предоставя информация за състоянието на акустичната среда
на населените места вследствие дейността на
промишлените предприятия, източници на
шумово излъчване.“
7. В чл. 18:
а) в т. 4 думите „чл. 130“ се заменят с
„чл. 129, ал. 4“;
б) точка 5 се изменя така:
„5. п ровеж да п роцед у ри по изда ва не,
преразглеждане, изменение, актуализиране
и отмяна на разрешителни за търговия с
емисии на парникови газове по реда на глава
седма, раздел III от ЗООС и Наредбата за
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
операторите на въздухоплавателни средства,
участващи в схемата за търговия с квоти за
емисии на парникови газове;“
в) точка 6 се отменя;
г) в т. 7 думата „одобрява“ се заменя с
„провежда процедури по одобряване, преразглеждане и актуализиране на“;
д) в т. 9 думите „Регламент № 2216/2004
на Европейския парламент и на Съвета относно стандартизиране и защитена система
от регистри“ се заменят с „Регламент (ЕО)
№ 389/2013 на Европейската комисия за създаване на регистър на ЕС“.
8. Член 22 се изменя така:
„Чл. 22. (1) За образцово изпълнение на
служебните си задължения служителите могат
да бъдат награждавани с отличия със заповед
на изпълнителния директор по предложение на
заместник изпълнителния директор, главния
секретар и директорите на дирекции.
(2) Отличията са грамота, сребърен и
златен почетен знак на агенцията съгласно
образец, утвърден от министъра на околната
среда и водите.“
9. В приложение № 1 към чл. 6, ал. 2:
а) в наименованието числото „391“ се заменя с „390“;
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б) след ред „Изпълнителен директор 1“
се създава ред „Заместник изпълнителен
директор 1“;
в) на ред „дирекция „Административноправно обслужване, финансово-стопанска
дейност и управление на собствеността, човешки ресурси и канцелария“ числото „33“
се заменя с „32“;
г) на ред „дирек ци я „Информационно
обслу ж ване и технологии, меж ду народно
сътрудничество и връзки с обществеността“
числото „20“ се заменя с „21“;
д) на ред „Специализирана администрация“
числото „335“ се заменя с „333“;
е) на ред „Главна дирекция „Лабораторно-аналитична дейност“ числото „260“ се
заменя с „258“.
Заключителна разпоредба
§ 4. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Пламен Орешарски
За главен секретар на Министерския съвет:
Нина Ставрева
1831

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 61
ОТ 17 МАРТ 2014 Г.

за изменение и допълнение на Тарифата за
таксите, които се събират от Комисията за
регулиране на съобщенията по Закона за
електронните съобщения, приета с Постановление № 374 на Министерския съвет от
2011 г. (обн., ДВ, бр. 107 от 2011 г.; изм. и
доп., бр. 103 от 2012 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 2 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2, т. 1 думите „т. 1.1 и“ се заличават, а думите „с 20 на сто“ се заменят със
„с 30 на сто“.
2. В ал. 6 в таблицата пореден № 1 се
изменя така:
„
1. Електронни
съобщителни мрежи за
широколент ов б е з ж ичен дос т ъп
(BWA) в обхват 3,6 GHz,
з а з аем а н а
честотна
лента 1 MHz 480 2 400 8 000 20 800 40 000 80 000

“
3. Алинея 8 се изменя така:
„(8) За издаване на разрешение за ползване
на индивидуално определен ограничен ресурс – радиочестотен спектър за наземни мре-
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жи, позволяващи предоставяне на електронни
съобщителни услуги с национален обхват, се
събира еднократна административна такса в
размер, определен по формулата по чл. 2, ал. 7.“
4. Алинея 9 се изменя така:
„(9) За издаване на разрешение за ползване на индивидуално определен ограничен
ресурс – номера, за осъществяване на обществени електронни съобщения, се събира еднократна административна такса от 15 000 лв.“
§ 2. Член 4 се изменя така:
„Чл. 4. (1) При предоставяне на допълнителен радиочестотен спектър на предприятия
с издадени разрешения за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс – радиочестотен спектър за осъществяване на
елек т ронни съобщени я ч рез общес т вени
мобилни наземни мрежи, както и при предоставяне на допълнителен радиочестотен
спектър на предприятия с издадени разрешения за ползване на индивидуално определен
ограничен ресурс – радиочестотен спектър за
наземни мрежи, позволяващи предоставяне
на електронни съобщителни услуги, се събира
допълнителна еднократна такса за дейностите съответно по чл. 2, ал. 7 и по чл. 2, ал. 8
в зависимост от времето, през което ще се
използва предоставеният допълнителен ограничен ресурс – радиочестотен спектър – до
изтичане срока на разрешението:
№
по
ред

За осъществяване на електронни
съобщения

1.

В обхват 420 MHz, с изключение
на мрежи по т. 6 – за всеки 1 Hz за
всяка една година, за която ще се
ползва, от срока на разрешението

2.

3.

4.

Такса
(в лв.)

0,18

В обхват 460 MHz, с изключение
на мрежи по т. 6 – за всеки 1 Hz за
всяка една година, за която ще се
ползва, от срока на разрешението

0,18

В обхват 900 MHz – за всеки 1 Hz
за всяка една година, за която ще
се ползва, от срока на разрешението

0,20

0,15

В обхват 2 GHz – за всеки 1 Hz за
всяка една година, за която ще се
ползва, от срока на разрешението

0,09

6.

Чрез мрежа PAMR, включително
TETRA – за всеки 1 kHz за всяка
една година, за която ще се ползва,
от срока на разрешението

3,00

7.

В радиочестотна лента 2500 – 2690
MHz – за всеки 1 Hz за всяка една
година, за която ще се ползва, от
срока на разрешението

№ За осъществяване на електронни Такса
по
съобщения чрез:
за
ред
1 MHz
(в лв.)
1.

2.

(2) При удължаване срока на действие
на разрешение, издадено за дейностите по
чл. 2, ал. 6, 7 и 8, се събира такса в размер

Електронни съобщителни мрежи от неподвижна – спътникова ра д иос л у жба, и л и под ви жна – спътникова радиослужба

400

Обществени мобилни наземни мрежи или
наземни мрежи, позволяващи предоставяне
на електронни съобщителни услуги

2.1. в обхват 420 MHz, с изключение
на мрежите по т. 2.6

45 000

2.2. в обхват 460 MHz, с изключение
на мрежите по т. 2.6

90 000

2.3. в обхват 900 MHz или в обхват 100 000
1800 MHz
2.4. в обхват 2 GHz

100 000

2.5. в радиочестотна лента 2500 –
2690 MHz

100 000

2.6. PAMR, включително TETRA

80 000

Електронни съобщителни мрежи от неподвижната радиослужба от вида „точка
към точка“ – за 1 км, за работна честота:

3.1. до 10 GHz

4

3.2. oт 10 GHz до 35 GHz

3

3.3. от 35 GHz до 50 GHz

2

3.4. от 50 GHz до 70 GHz

0,5

4.

Електронни съобщителни мрежи
от неподвижната радиослужба от
вида „точка към точка“ за работна
честота над 70 GHz

0,2

“
§ 5. В чл. 8, в таблицата поредни номера
10 – 10.3 се изменят така:
„
10.

0,07
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на еднократната такса по чл. 2, ал. 6 и 7 с
намаление 20 на сто.“
§ 3. В чл. 6 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в таблицата пореден № 1.1 се заличава;
б) в таблицата, в пореден № 3, в колона
„Вид мрежа/услуга“ думите „3 GHz“ се заменят с „3,6 GHz“.
2. В ал. 3, т. 2 думите „с 20 на сто“ се
заменят със „с 30 на сто“.
§ 4. В чл. 7, ал. 1 таблицата се изменя така:
„

3.

В обхват 1800 MHz – за всеки 1 Hz
за всяка една година, за която ще се
ползва, от срока на разрешението

5.

ВЕСТНИК

За кратки номера от ННП с първа
цифра „1“

10.1. за номер с дължина три цифри

15 000

10.2. за номер с дължина четири цифри

6 000

10.3. за номер с дължина пет цифри

1 500

“
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§ 6. В чл. 9, ал. 1, в таблицата, в пореден
номер 8, в колона „Вид дейност“ накрая се
добавя „или на част от правата и съответните
задължения, включени в разрешение за ползване на индивидуално определен ограничен
ресурс – радиочестотен спектър, както и отдаване под наем на индивидуално определен
ограничен ресурс – радиочестотен спектър“.
§ 7. В чл. 10 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2, т. 2 след думите „антенна система“ се добавя „зона на обслужване“.
2. В ал. 3 след думите „по чл. 2, ал. 7“
запетаята се заличава и се добавя „и 8“.
Заключителна разпоредба
§ 8. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Пламен Орешарски
За главен секретар на Министерския съвет:
Нина Ставрева
1866

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 62
ОТ 17 МАРТ 2014 Г.

за изменение и допълнение на Наредбата
за безопасната експлоатация и техническия
надзор на асансьори, приета с Постановление № 75 на Министерския съвет от 2003 г.
(обн., ДВ, бр. 33 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 15
и 96 от 2005 г., бр. 40 и 70 от 2006 г., бр. 64
от 2008 г., бр. 32 от 2009 г., бр. 18 от 2011 г.
и бр. 103 от 2012 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 7 се създава ал. 5:
„(5) Лицата, извършващи поддържане,
ремонтиране и преустройване на асансьори,
не могат да възлагат или да прехвърлят на
други лица, включително като подизпълнители, изпълнението на задълженията си по
договорите по ал. 1.“
§ 2. В чл. 9 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 3 думите „и планово-предупредителни ремонти“ се заличават;
б) точка 4 се изменя така:
„4. да водят дневник, в който да отразяват техническото състояние на асансьора
и резултатите от извършените проверки и
ремонти и към който да прилагат екземпляр
от чертежите, схемите или сертификатите
за извършените ремонти и преустройства на
асансьора и декларациите за съответствие на
заменени предпазни устройства; асансьорните
монтьори, които са извършили проверките и/
или ремонтите, вписват датата на извършването им и името и фамилията си в дневника
и полагат подпис;“.
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2. В ал. 2 запетаята след думите „Функцио
налните проверки“ се заличава, добавя се
съюзът „и“, а думите „и планово-предупредителните ремонти“ се заличават.
3. В ал. 3 думите „планово-предупредителните ремонти“ се заменят с „ремонтирането,
преустройването“.
4. В ал. 5, т. 1 накрая се добавя „през съответното тримесечие“.
5. Създава се ал. 6:
„(6) Лицата, които поддържат асансьори,
са длъжни да съхраняват дневника по ал. 1,
т. 4 в машинното помещение на асансьора, а
ако асансьорът няма машинно помещение – в
таблото за управление на асансьора.“
§ 3. В чл. 10, ал. 1 се правят следните
изменения и допълнения:
1. В т. 11 накрая се добавя „или осветеност
на пода на кабината и кабинната бутониера,
по-малка от 50 lx“.
2. Създават се т. 16 и 17:
„16. напукана външна изолация на гъвкавите кабели към кабината на асансьора;
17. нефункциониращо устройство за двустранна разговорна връзка между кабината
на асансьора и лицето, което извършва аварийно обслужване на асансьора съгласно
чл. 9, ал. 1, т. 5.“
§ 4. Създава се чл. 10а:
„Чл. 10а. Лицата, които поддържат асансьори, са длъжни да не използват материали,
съдържащи азбест, при поддръжката и ремонта
на спирачните системи на асансьорите.“
§ 5. Член 14 се изменя така:
„Чл. 14. (1) В шахтите на асансьорите се
забранява наличие на тръбопроводи, кабели
и други инсталации, които не са част от конструкцията на асансьора.
(2) В машинните помещения на асансьорите се забранява наличие на тръбопроводи,
кабели и други инсталации, които не са част
от конструкцията на асансьора, освен компоненти на Националната система за ранно
предупреждение и оповестяване на органите
на изпълнителната власт и населението при
бедствия.“
§ 6. Създава се чл. 14а:
„Чл. 14а. Ползвателите не трябва да допускат използването на асансьори, в кабините
на които има монтирана врата, ограничаваща
площта на пода на кабината, която се използва
от пътниците, когато вратата е отворена, освен ако в кабината се намира инструктирано
съгласно чл. 9, ал. 1, т. 1 лице.“
§ 7. В чл. 23б след думите „ГД „ИДТН“ за“
се добавя „адресите и заводските номера на“.
§ 8. В чл. 34, ал. 1 се правят следните
изменения и допълнения:
1. В т. 2, буква „б“ думите „планово-предупредителните ремонти“ и запетаята след
тях се заличават.
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2. В т. 3, буква „а“ след думите „тахометър
с обхват от 0 до 3000 min-1“ се поставя запетая
и се добавя „луксметър“.
§ 9. В чл. 37 думите „5-дневен срок от получаването“ се заменят с „едномесечен срок
след влизане в сила“.
§ 10. Създава се глава пета с чл. 38 – 40:
„ Г л а в а

п е т а

ПОДОБРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНОСТТА
НА СЪЩЕСТВУВАЩИ АСАНСЬОРИ
Чл. 38. Ползвателите на асансьори, на които няма монтирано устройство за контрол на
товара и площта на пода на кабината е над
определената по т. 8.2 от БДС EN 81-1:1998+А3
(за електрически асансьори) или т. 8.2 от БДС
EN 81-2:1998+А3 (за хидравлични асансьори),
трябва да осигурят асансьорите да имат устройство за контрол на товара или:
1. врата, която да ограничи площта на пода
на кабината, която се използва от пътниците,
до площта, определена в т. 8.2 от БДС EN
81-1:1998+А3, съответно т. 8.2 от БДС EN 812:1998+А3, и
2. електрическо предпазно устройство, което да предотврати движението на кабината на
асансьора, ако вратата по т. 1 не е затворена, и
3. устройство, което да позволява движението на кабината, когато вратата по т. 1 е
отворена, и което се задейства със специално
приспособление от инструктирани съгласно
чл. 9, ал. 1, т. 1 лица.
Чл. 39. (1) Ползвателите на асансьори:
1. които нямат аварийно осветление в
кабината, трябва да осигурят асансьорите
да имат аварийно осветление, захранвано от
устройство с автоматично управление, което
при прекъсване на електрическото захранване
да е в състояние да захрани лампа с мощност,
нe по-малка от 1 W, в продължение на 1 час;
2. които нямат осветление в шахтата на
асансьора, трябва да осигурят асансьорите да
имат осветление в шахтата съгласно т. 5.5.10
от БДС ЕN 81-80:2003;
3. които нямат монтирано върху покрива
на кабината устройство за аварийно спиране
на асансьора, трябва да осигурят асансьорите
да имат върху покрива на кабината устройство
за аварийно спиране съгласно т. 5.14.2, буква
„б“ от БДС ЕN 81-80:2003;
4. на които в шахтната яма и в ролковото
помещение не са монтирани устройства за
аварийно спиране на асансьора, трябва да
осигурят в шахтната яма и в ролковото помещение на асансьора да има устройства за
аварийно спиране съгласно т. 5.5.9 от БДС
ЕN 81-80:2003.
(2) Ползвателите на асансьори, които нямат
аварийно алармено устройство, трябва да осигурят асансьорът да има аварийно алармено
устройство съгласно т. 5.14.3 от БДС ЕN 81-80:
2003, което да позволява двустранна разго-
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ворна връзка между кабината на асансьора и
лицето, което извършва аварийно обслужване
на асансьора съгласно чл. 9, ал. 1, т. 5.
Чл. 40. Ползвателите на асансьори, които
нямат предпазен щит под кабината на асансьора, трябва да осигурят под кабината да
има предпазен щит съгласно т. 5.8.2 от БДС
ЕN 81-80:2003.“
Преходни разпоредби
§ 11. В срок до 30 юни 2014 г. лицата, които
поддържат асансьори, са длъжни да отстранят
от спирачните системи и командните табла
на поддържаните от тях асансьори всички
материали, които съдържат азбест.
§ 12. (1) С цел подобряване на безопасността
на съществуващи асансьори ползвателите на
асансьорите трябва да осигурят реализирането
на мерките по глава пета от Наредбата за безопасната експлоатация и техническия надзор
на асансьори (НБЕТНА) в следните срокове:
1. по чл. 38 НБЕТНА – до 31 декември
2015 г.;
2. по чл. 39, ал. 1 НБЕТНА – до 30 юни
2016 г.;
3. по чл. 39, ал. 2 НБЕТНА – до 31 декември 2016 г.;
4. по чл. 40 НБЕТНА:
а) до 31 декември 2018 г. – на всичк и
асансьори, с изк лючение на асансьорите,
монтирани в жилищни сгради;
б) до 31 декември 2023 г. – на асансьорите,
монтирани в жилищни сгради.
(2) При неизпълнение на мерките по глава
пета от НБЕТНА след изтичането на посочените в ал. 1 срокове ползвателят и лицето,
което поддържа асансьора, са длъжни да
спрат неговата експлоатация и да уведомят
съответния регионален отдел на ГД „ИДТН“.
(3) Органите за технически надзор по
чл. 18, т. 2 НБЕТНА са длъжни да уведомят
незабавно съответния регионален отдел на ГД
„ИДТН“, когато установят експлоатация на
асансьор, за който не са изпълнени мерките
по глава пета от НБЕТНА след изтичането
на сроковете по ал. 1.
(4) Когато служителите на ГД „ИДТН“
установят експлоатация на асансьори, за които не е изпълнена мярка по глава пета от
НБЕТНА след изтичането на сроковете по
ал. 1, те разпореждат спирането на експлоатацията на асансьорите.
§ 13. В срок до 30 юни 2014 г. лицата,
вписани в регистъра по чл. 36 от Закона за
техническите изисквания към продуктите като
лица, извършващи поддържане, ремонтиране
и преустройване на асансьори, са длъжни да
се снабдят с луксметър.
Министър-председател:
Пламен Орешарски
За главен секретар на Министерския съвет:
Нина Ставрева
1867
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МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ
ЖЕНЕВСКА КОНВЕНЦИЯ
от 12 август 1949 г.

относно закрила на цивилните лица във
време на война
(Ратифицирана с Указ на Президиума на НС
№ 181 от 22 май 1954 г.; Изв., бр. 43 от 1954 г.
В сила за България от 22 януари 1955 г. Закон
на НС от 16 февруари 1994 г. за оттегляне
на резервите по чл. 11 и 45; ДВ, бр. 18 от
1994 г. – резервите оттеглени на 9 май 1994 г.)
Долуподписаните упълномощени представители на правителствата, представени на
дипломатическата конференция, проведена
в Женева от 21 април до 12 август 1949 г., с
цел създаване на Конвенция относно закрила
на цивилните лица във време на война, се
договориха за следното:
Ч АСТ I
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
Член 1
Високодоговарящите страни се задължават
да спазват и да осигуряват спазването на тази
Конвенция при всички обстоятелства.
Член 2
В допълнение към разпоредбите, които се
прилагат в мирно време, тази Конвенция се
прилага при всички случаи на обявена война
или на всякакъв друг въоръжен конфликт,
който може да възникне между две или повече от Високодоговарящите страни, дори
ако състоянието на война не е признато от
някоя от тях.
Конвенцията се прилага също така при
всички случаи на окупация на част или на
цялата територия на Високодоговаряща страна, дори ако тази окупация не среща никаква
въоръжена съпротива.
Ако една от участващите в конфликта
държави не е страна по тази Конвенция,
държавите, които са страни по нея, остават
обвързани с нея във взаимните си отношения.
Освен това те са обвързани с Конвенцията по
отношение на тази държава, ако тя приеме и
прилага нейните разпоредби.
Член 3
В случай на въоръжен конфликт, който не
е от международен характер, протичащ на
територията на една от Високодоговарящите
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страни, всяка участваща в конфликта страна
е задължена да прилага като минимум следните разпоредби:
1. Лицата, които не участват пряко във
военните действия, включително лицата от
състава на въоръжените сили, които са сложили оръжие, и тези, които са извадени от
строя поради болест, раняване, задържане в
затвор или лагер или поради друга причина,
при всички обстоятелства се третират хуманно,
без каквато и да е дискриминация, основаваща се на раса, цвят на кожата, религия или
вероизповедание, пол, произход или имотно
състояние или друг подобен критерий.
За тази цел следните деяния са и остават
забранени по всяко време и навсякъде по
отношение на посочените по-горе лица:
а) насилието над живота и личността и
по-специално убийството във всичките му
форми, осакатяването, жестокото третиране
и изтезанията;
b) вземането на заложници;
c) посегателствата над личното достойнство
и по-специално унизителното и оскърбителното третиране;
d) произнасянето на присъди и тяхното
изпълнение без предходно съдебно решение,
постановено от редовно учреден съд, който
предоставя всички съдебни гаранции, които
са признати за необходими от цивилизованите народи.
2. Ранените и болните се прибират и за
тях се полагат грижи.
Независима хуманитарна организация като
Международния комитет на Червения кръст
може да предложи услугите си на участващите
в конфликта страни.
Участващите в конфликта страни следва да
продължат да полагат усилия да приведат в
действие, посредством специални споразумения, всички или част от останалите разпоредби
на тази Конвенция.
Прилагането на предходните разпоредби
не влияе на правния статут на участващите
в конфликта страни.
Член 4
Под закрилата на тази Конвенция са лицата,
които в даден момент и по някакъв начин
се намират, в случай на въоръжен конфликт
или на окупация, във властта на участваща
в конфликта страна или на някоя държаваокупатор, на която те не са граждани.
Гражданите на държави, които не са обвързани с тази Конвенция, не се ползват от
нейната закрила. Гражданите на някоя неутрална страна, които се намират на територията на една от воюващите държави, както
и гражданите на съвоюваща държава не се
считат за закриляни лица за времето, през
което държавата, на която те са граждани, има
редовно дипломатическо представителство в
държавата, под чиято власт те се намират.
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Разпоредбите на част ІІ имат обаче поширок обхват, както е определено в член 13.
Лицата, закриляни от Женевската конвенция от 12 август 1949 г. за подобряване
участта на ранените и болните в действащите въоръжени сили или от Женевската
конвенция от 12 август 1949 г. за подобряване
участта на ранените, болните и претърпелите
корабокрушение от състава на морските въо
ръжени сили, или от Женевската конвенция
от 12 август 1949 г. относно третирането на
военнопленниците, н яма да бъдат считани за закриляни лица по смисъла на тази
Конвенция.
Член 5
Ако на територията на някоя участваща в
конфликта страна същата е убедена, че дадено
закриляно от тази Конвенция лице е основателно заподозряно или извършва действия,
насочени срещу сигурността на държавата,
това лице не може да претендира за правата и
привилегиите, предвидени в тази Конвенция,
тъй като прилагането им в полза на такова
лице би нанесло вреда на сигурността на тази
държава.
Ако на окупирана територия закриляно от
тази Конвенция лице е заловено като шпионин
или диверсант или е задържано с основателни
подозрения, че извършва вредна за сигурност
та на държавата-окупатор дейност, то може
да бъде лишено, когато това е безусловно
наложително с оглед на военната сигурност,
от предвидените от тази Конвенция права за
връзка с външния свят.
Независимо от това такива лица при всички
случаи се третират хуманно и в случай на
съдебен процес не са лишени от предвиденото в тази Конвенция право на справедлив
и редовен съдебен процес. Също така им се
предоставят всички права и привилегии на
закриляни лица съгласно тази Конвенция в
най-краткия възможен срок, съвместим със
сигурността на държавата или на държаватаокупатор, според случая.
Член 6
Тази Конвенция се прилага от самото
начало на всеки конфликт или окупация,
посочени в член 2.
Прилагането на тази Конвенция на територията на участващите в конфликта страни
се прекратява с общото прик лючване на
военните операции.
В случай на окупирани територии прилагането на тази Конвенция се прекратява една
година след общото приключване на военните
операции; независимо от това държавата-окупатор е обвързана за периода на окупацията
дотолкова, доколкото тази държава упражнява
правителствени функции във въпросните те-
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ритории, с разпоредбите на следните членове
от тази Конвенция: 1 – 12, 27, 29 – 34, 47, 49,
51, 52, 53, 59, 61 – 77 и 143.
Закриляните лица ще продължат да се
ползват от тази Конвенция и след този срок
до окончателното им освобождаване, репатриране или възстановяване на местожителството им.
Член 7
В допълнение към споразуменията, изрично
предвидени в членове 11, 14, 15, 17, 36, 108,
109, 132, 133 и 149, Високодоговарящите страни
могат да сключват и други специални споразумения по всеки въпрос, който те преценят
за уместно да уредят отделно. Никое специално споразумение не засяга положението на
закриляните лица, така както е определено
в тази Конвенция, нито ограничава правата,
които тя им предоставя.
Зак ри л яни те лица п род ъ л жават да се
ползват от въпросните споразумения, докато
Конвенцията е приложима по отношение
на тях, освен когато изрични разпоредби в
обратен смисъл се съдържат в споменатите
или в последващи споразумения или когато
са приети по-благоприятни мерки по отношение на тях от една или друга участваща в
конфликта страна.
Член 8
Закриляните лица не могат при никакви
обстоятелства да се отказват частично или
изцяло от правата, които са им гарантирани
от тази Конвенция и от специалните споразумения, предвидени в предходния член, ако
има такива.
Член 9
Тази Конвенция се прилага със съдействието и под контрола на държавите-покровителки, на които е възложено да защитават
интересите на у частващите в конфликта
страни. За тази цел защитаващите държавите-покровителки могат да посочват, извън
своя дипломатически и консулски персонал,
делегати измежду собствените си граждани
или измежду гражданите на други неутрални
държави. Посочените делегати подлежат на
одобрение от държавата, в която те ще трябва
да изпълняват своите задължения.
Участващите в конфликта страни улесняват
във възможно най-голяма степен задачите на
представителите или на делегатите на държавите-покровителки.
Представителите или делегатите на държавите-покровителки в никакъв случай не
надхвърлят границите на своята мисия, определени от тази Конвенция. По-специално те
трябва да вземат предвид неотложните нужди,
свързани със сигурността на държавата, в
която изпълняват задълженията си.
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Член 10
Разпоредбите на тази Конвенция не представляват пречка за хуманитарните действия,
които Международният комитет на Червения
кръст или някоя друга независима хуманитарна организация може да предприеме
със съгласието на засегнатите в конфликта
страни, за закрила и оказване на помощ на
цивилни лица.
Член 11
Високодоговарящите страни могат по всяко време да постигат съгласие да поверят на
международна организация, която дава всички
гаранции за безпристрастност и ефикасност,
задълженията, възложени на държавите-покровителки по силата на тази Конвенция.
Ако закриляните от тази Конвенция лица
не се ползват или са престанали да се ползват,
по каквато и да било причина, от дейността на
държавата-покровителка или на организация,
предвидена в първа алинея по-горе, задържащата държава отправя искане до неутрална
държава или организация, която да поеме
функциите, изпълнявани по силата на тази
Конвенция от държава-покровителка, определена от участващите в конфликта страни.
Ако защитата не може да бъде осигурена
по този начин, задържащата държава отправя
искане или приема, в съответствие с разпоредбите на този член, предлагането на услугите
на хуманитарна организация като Международния комитет на Червения кръст, която да
поеме хуманитарните функции, изпълнявани
от държавите-покровителки съгласно тази
Конвенция.
От всяка неутрална държава или от всяка
организация, поканена от засегнатата държава
или предлагаща услугите си за тези цели, се
изисква да действа с чувство за отговорност
по отношение на участващата в конфликта
страна, към която принадлежат закриляните
от тази Конвенция лица, както и да представи
достатъчни гаранции, че е в състояние да поеме съответните функции и да ги изпълнява
безпристрастно.
Не се допуска отклонение от предходните
разпоредби посредством специални споразумения между държави, едната от които
е ограничена, макар и временно, в своята
свобода да води преговори с другата държава
или с нейните съюзници поради военни събития, особено в случаите, когато е окупирана
цялата или значителна част от територията
на тази държава.
Когато в тази Конвенция се споменава
държава-покровителка, това се отнася до
организациите, които я заместват по смисъла
на този член.
Разпоредбите на този член се простират и
адаптират за случаите на граждани на неутрална държава, които се намират на окупирана
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територия или на територията на воюваща
държава, в която държавата, на която те са
гра ж дани, н яма редовно дипломатическо
представителство.
Член 12
В случаите, когато по тяхна преценка това
е препоръчително в интерес на закриляните
лица, особено в случаи на несъгласие между
участващите в конфликта страни по отношение на прилагането или тълкуването на
разпоредбите на тази Конвенция, държавитепокровителки предлагат своето съдействие за
уреждането на спора.
За тази цел всяка от държавите-покровителки може, по покана на една страна или
по своя собствена инициатива, да предложи
на участващите в конфликта страни да бъде
свикана среща на техни представители и поспециално на органите, отговорни за закриляните лица, по възможност на подходящо
избрана неутрална територия. Участващите
в конфликта страни са задължени да изпълнят предложенията, които са им направени
за тази цел. Държавите-покровителки могат,
ако е необходимо, да предложат за одобрение
от участващите в конфликта страни лице от
неутрална държава или лице, изпратено от
Международния комитет на Червения кръст,
което е поканено да участва в срещата.
Ч АСТ II
ОБЩА ЗАКРИЛА НА НАСЕЛЕНИЕТО СРЕЩУ НЯКОИ ПОСЛЕДИЦИ ОТ ВОЕННИТЕ
ДЕЙСТВИЯ
Член 13
Разпоредбите на част II обхващат цялото
население на участващите в конфликта страни,
без каквато и да е дискриминация, основаваща се по-специално на раса, националност,
религия или политически убеждения, и имат
за цел да смекчат страданията, причинени
от войната.
Член 14
В мирно време Високодоговарящите страни, а след започване на военните действия
и участващите в конфликта страни могат да
създават на своя територия и ако е необходимо, в окупираните райони, санитарни и
безопасни зони и пунктове, организирани така,
че да защитават от последиците на войната
ранените, болните и старите хора, децата под
15 години, бременните жени и майките на
деца под 7 години.
При започването и по време на военните
действия засегнатите страни могат да сключват споразумения за взаимно признаване на
зоните и пунктовете, които са създали. За
тази цел те могат да прилагат разпоредбите
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на приложеното към тази Конвенция проекто
споразумение, като внасят в него измененията,
които биха сметнали за необходими.
Държавите-покровителки и Международният комитет на Червения кръст се приканват
да съдействат за улесняване на създаването и
признаването на тези санитарни и безопасни
зони и пунктове.
Член 15
Всяка участваща в конфликта страна може,
пряко или посредством неутрална държава или
някоя хуманитарна организация, да предложи
на неприятелската страна в районите на военни
действия да бъдат създадени неутрални зони,
предназначени за убежище от последиците от
войната, без да се правят никакви различия,
на следните лица:
а) ранените и болните комбатанти (бойци)
или некомбатанти;
b) цивилни лица, които не участват във
военните действи я и които по време на
пребиваването си в тези зони не извършват
никаква дейност от военен характер.
Когато засегнатите страни се споразумеят относно географското местоположение,
администрирането, снабдяването с храна и
контрола на предложената неутрална зона,
сключва се и се подписва споразумение от
представителите на участващите в конфликта
страни. Споразумението определя началото
и срока на съществуване на съответната неутрална зона.
Член 16
Ранените и болните, както и инвалидите и
бременните жени са обект на особена закрила
и зачитане.
Доколкото съображенията от военен характер позволяват това, всяка участваща в
конфликта страна улеснява предприетите
мерки за издирване на убитите и ранените и
за оказване на помощ на претърпелите корабокрушение и на другите лица, изложени на
голяма опасност, както и за защитата им от
грабежи и малтретиране.
Член 17
Участващите в конфликта страни полагат
усилия да сключват местни споразумения
за извеждането от обсадени или обкръжени
райони на ранени, болни, инвалиди и стари
хора, деца и родилки и за допускането до тези
зони на свещеници от всички вероизповедания, на санитарен персонал и медицинско
оборудване.
Член 18
Гражданските болници, организирани за
оказване на помощ на ранените и болните,
инвалидите и родилките, не могат при никакви
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обстоятелства да бъдат обект на нападение,
а по всяко време се зачитат и закрилят от
участващите в конфликта страни.
Държавите, които са страни в конфликта,
издават на всички граждански болници документи, който удостоверяват, че са граждански
болници и че сградите, които те заемат, не се
използват за каквито и да било цели, които в
съответствие с член 19 биха могли да лишат
тези болници от закрила.
Гражданските болници, ако са получили
разрешение за това от държавата, са обозначени с емблемата, предвидена в член 38 от
Женевската конвенция от 12 август 1949 г. за
подобряване участта на ранените и болните
в действащите въоръжени сили.
Участващите в конфликта страни предприемат, доколкото съображенията от военен характер позволяват това, необходимите
мерки, за да направят ясно забележими за
неприятелските сухопътни, военновъздушни и
военноморски сили отличителните емблеми,
които обозначават гражданските болници, с
цел отстраняване на възможността за всякакъв
акт на враждебност.
Поради опасностите, на които могат да
бъдат изложени болниците вследствие на близостта им до военни обекти, се препоръчва
те да бъдат разполагани колкото е възможно
по-далеч от такива обекти.
Член 19
Закрилата, на която имат право гражданските болници, се прекратява само ако те
се използват за извършването, извън хуманитарните им задължения, на действия във
вреда на неприятеля. Закрилата обаче може
да бъде прекратена само след отправяне на
надлежно предупреждение, което определя
при всички подходящи случаи разумни срокове, и след като това предупреждение не е
дало резултат.
За действие във вреда на неприятеля не
може да бъде считано обстоятелството, че
ранени или болни лица от състава на въоръжените сили са настанени за лечение в
тези болници или че в тях се намират малки
оръжия и боеприпаси, които са иззети от тези
комбатанти (бойци) и още не са предадени в
съответната служба.
Член 20
Лицата, които са ангажирани редовно и
изключително с дейността и администрирането на гражданските болници, включително
персоналът, натоварен с издирването, преместването и транспортирането и лечението на
ранените и болните цивилни лица, инвалидите
и родилките, се зачитат и закрилят.
В окупираните територии и в зоните на
военни действия посоченият по-горе персонал
се разпознава посредством карта за само-
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личност, която удостоверява техния статут,
снабдена със снимка на притежателя и със
сухия печат на отговорните власти, както и
посредством подпечатана влагоустойчива лента, която те носят на лявата си ръка, докато
изпълняват задълженията си. Тази наръкавна
лента се издава от държавата и носи емблемата, предвидена в член 38 от Женевската
конвенция от 12 август 1949 г. за подобряване
участта на ранените и болните в действащите
въоръжени сили.
Другите лица, които са ангажирани с дейността и администрирането на гражданските
болници, са зачитани и закриляни и носят
наръкавна лента, както е предвидено и съгласно условията, установени в този член, докато
изпълняват такива задължения. В картата за
самоличност се посочват функциите, които
те изпълняват.
А дминистрацията на всяка гражданска
болница постоянно е в състояние да предоставя на компетентните национални или
окупационни власти актуален списък на този
персонал.
Член 21
Транспортните конвои или санитарните
влакове или специално осигурените плавателни съдове, които превозват ранени и болни
цивилни лица, инвалиди и родилки, се зачитат
и закрилят по същия начин както болниците,
предвидени в член 18, и се обозначават, със
съгласието на държавата, с отличителната
емблема, предвидена в член 38 от Женевската
конвенция от 12 август 1949 г. за подобряване
участта на ранените и болните в действащите
въоръжени сили.
Член 22
Летателните апарати, използвани изключително за превозването на ранени и болни
цивилни лица, на инвалиди и родилки или
за транспортирането на медицински персонал и оборудване, не могат да бъдат обект
на нападение, а се зачитат, докато летят на
височина, в часове и по маршрути, за които
всички заинтересовани участващи в конфликта
страни са се споразумели специално.
Те могат да бъдат маркирани с отличителната емблема, предвидена в член 38 от
Женевската конвенция от 12 август 1949 г. за
подобряване участта на ранените и болните
в действащите въоръжени сили.
Освен ако не е уговорено друго, полетите
над неприятелска или окупирана от неприятеля територия са забранени.
Тези летателни апарати се подчиняват на
всяко нареждане за приземяване. В случай
на така наложено кацане летателният апарат
заедно с намиращите се на борда му лица
може да продължи полета си след евентуална
проверка.
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Член 23
Всяка Високодоговаряща страна разрешава
свободното преминаване на всички пратки
с лекарствени средства и санитарни материали и с принадлежности за богослужение,
предназначени изключително за цивилното
население на друга, дори и неприятелска
Високодоговаряща страна. Тя също така разрешава свободното преминаване на всички
пратки с основни храни, дрехи и средства за
укрепване на организма, предназначени за
деца под 15 години, бременни жени и родилки.
Задължението на Високодоговаряща страна да разреши свободното преминаване на
посочените в предходната алинея пратки
подлежи на изпълнение, ако тя е убедена, че
няма сериозни причини да се опасява:
а) че пратките могат да бъдат отклонени
от местоназначението им; или
b) че контролът може да не бъде ефикасен; или
c) че неприятелят може да извлече определена изгода за собствените си военни или
икономически усилия, като замества посочените по-горе пратки със стоки, с които той
иначе би се снабдил или би произвел, или като
освободи по този начин материали, услуги и
оборудване, които биха били необходими за
производството на такива стоки.
Държавата, която разрешава преминаването на пратките, посочени в първа алинея от
този член, може да постави като условие за
своето разрешение разпределянето им сред
лицата, които се ползват от тях, да се извършва под контрола на държавите-покровителки,
осъществяван на място.
Изпращането на тези пратки се извършва
колкото е възможно по-бързо, а държавата,
която разрешава свободното им преминаване,
има правото да определя техническите условия
на това преминаване.
Член 24
Участващите в конфликта страни предприемат необходимите мерки, за да гарантират, че
няма да бъдат оставени без подкрепа децата
под 15 години, останали сираци или разделени от семействата си вследствие на войната,
и при всички обстоятелства да улесняват
издръжката, изповядването на религията им
и образованието им. Доколкото е възможно
това, образованието им се поверява на лица
със сходни културни традиции.
Участващите в конфликта страни съдействат за приемането на такива деца в неутрална
държава за периода на въоръжения конфликт,
със съгласието на евентуалната държава-покровителка, при наличието на своевременно
получени гаранции за спазване на принципите,
изложени в алинея 1.
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Освен това те предприемат необходимите
мерки, за да може самоличността на всички
деца под 12 години да бъде установявана чрез
носен от тях разпозанавателен медальон или
посредством други начини.
Член 25
На всички лица на територията на участваща в конфликта страна или на окупирана
от нея територия се дава възможност да изпращат съобщения само от личен характер
на членове на техните семейства, където и
да се намират те, и да получават вести от
тях. Изпращането на тази кореспонденция
се осъществява бързо и без неоправдано
забавяне.
Ако в резултат на обстоятелствата възник нат трудности или стане невъзмож но
семейната кореспонденция да бъде осъществявана по обичаен пощенски път, засегнатите
в конфликта страни се обръщат към някой
неу т ра лен пос ред н и к к ат о п ред ви дената
в член 140 Централна агенция и решават,
като се консултират с нея, как да обезпечат
изпълнението на своите задължения при възможно най-добрите условия и по-специално
със съдействието на националните дружества
на Червения кръст (Червения полумесец,
Червения лъв и слънце).
Ако участващите в конфликта страни сметнат за необходимо да ограничат семейната
кореспонденция, тези ограничения се свеждат
до задължителната употреба на стандартни
формуляри с място за 25 думи по собствен
избор, както и до ограничаване на броя на
изпращаните формуляри до един на месец.
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Те се третират хуманно по всяко време и са
защитавани особено от всякакви актове на
насилие или заплаха и от оскърбления и изяви
на обществено любопитство.
Жените са специално защитавани от всякакво поругаване на тяхната чест и по-специално от изнасилване, принуждаване към
проституиране или от всякаква форма на
непристойно посегателство.
Без да се накърняват разпоредбите относно здравословното им състояние, възрастта
и пола, всички закриляни лица се третират
еднакво от участващата в конфликта страна,
в чиято власт се намират, без каквато и да е
дискриминация, основаваща се по-специално
на раса, религия или политически убеждения.
Участващите в конфликта страни могат
обаче да предприемат мерки за контрол и
сигурност спрямо закриляните лица, които
могат да се окажат необходими в резултат
от войната.
Член 28
Присъствието на закриляно лице не може
да бъде използвано за осигуряване на неприкосновеност на определени пунктове или
райони срещу военни операции.
Член 29
Участващата в конфликта страна, в чиято
власт се намират закриляни лица, е отговорна за третирането, на което те са подложени
от нейните представители, независимо от
евентуалните им индивидуални отговорности.

РАЗПОРЕДБИ, ОБЩИ ЗА ТЕРИТОРИИТЕ НА
УЧАСТВАЩИТЕ В КОНФЛИКТА СТРАНИ И
ОКУПИРАНИТЕ ТЕРИТОРИИ

Член 30
На закриляните лица се предоставя всякаква възможност да се обръщат с молба към
държавите-покровителки, Меж дународния
комитет на Червения кръст, националното
дружество на Червения кръст (Червения полумесец, Червения лъв и слънце) на страната,
където те се намират, както и към всяка организация, която би могла да им окаже помощ.
На тези организации се предоставят всички
необходими за целта улеснения от властите
в рамките на ограниченията, налагани от
военната необходимост или от съображения
за сигурност.
Извън посещенията на делегатите на държавите-покровителки и на Международния
комитет на Червения кръст, предвидени в член
143, задържащите държави или държавитеокупатори улесняват във възможно най-голяма
степен посещенията при закриляни лица от
представителите на други организации с цел
оказване на духовна или материална помощ
на тези лица.

Член 27
Закриляните лица имат право при всички
обстоятелства на зачитане на тяхната личност,
чест, семейните им права, религиозните убеждения и обреди и техните навици и обичаи.

Член 31
Никаква физическа или морална принуда
не се упражнява спрямо закриляни лица и
по-специално – с цел получаване на информация от тях или от трети лица.

Член 26
Всяка участваща в конфликта страна улеснява издирванията, предприети от членове
на семействата, които са разделени вследствие
на войната, за да могат да установят отново
контакт помежду си и ако е възможно, да се
срещнат. По-специално тя подкрепя дейността
на организациите, ангажирани с тази задача,
при условие че те са приемливи за нея и се
съобразяват с мерките за сигурност, които
тя е предприела.
Ч АСТ III
СТАТУТ И ТРЕТИРАНЕ НА ЗАКРИЛЯН ИТ Е ЛИЦА
Р А З Д Е Л
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Член 32
Високодоговарящите страни специално се
споразумяват, че на всяка от тях е забранено да предприема каквито и да било мерки,
които биха могли да причинят физическото
страдание или унищожаване на закриляните
лица, които се намират в тяхна власт. Тази
забрана се отнася не само до убийство, изтезание, телесно наказание, осакатяване и
медицински или научни експерименти, които
не се налагат от лечението на закриляното
лице, но и до всякакви други прояви на бруталност, независимо дали извършителите им
са представители на гражданските, или на
военните власти.
Член 33
Никое закриляно лице не може да бъде
наказано за нарушение, което то лично не е
извършило. Колективните наказания, както
и всяка мярка на заплаха или на тероризъм
са забранени.
Плячкосването е забранено.
Забранени са репресиите по отношение
на закриляни лица и на тяхното имущество.
Член 34
Вземането на заложници е забранено.
Р А З Д Е Л

I I

ЧУЖДЕСТРАННИ ГРАЖДАНИ, НАМИРАЩИ
СЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА УЧАСТВАЩА В
КОНФЛИКТА СТРАНА
Член 35
Всички закриляни лица, които пожелаят
да напуснат територията в началото или по
време на въоръжен конфликт, имат правото
да извършат това, освен ако отпътуването им
противоречи на националните интереси на
държавата. Молбите на тези лица да напуснат
територията се разглеждат по обичайно установените процедури и решенията се вземат
във възможно най-кратък срок. Лицата, които
са получили разрешение да напуснат територията, могат да се снабдят с необходимите за
пътуването им парични средства и да вземат
със себе си достатъчно количество вещи и
принадлежности за лична употреба.
Лицата, на които е отказано разрешение да
напуснат територията, имат правото да поискат този отказ да бъде преразгледан колкото
е възможно по-скоро от съответния съд или
административния орган, определен за тази
цел от задържащата държава.
Ако е отправено искане, представителите
на държавата-покровителка получават информация, освен когато това е недопустимо
поради съображения за сигурност или поради
наличието на възражения от страна на съответните лица, относно причините за отказ
по всяко искане за напускане на територията
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и възможно най-експедитивно ще им бъдат
предоставени имената на всички лица, на
които е отказано такова разрешение.
Член 36
Разрешени отпътувания съгласно предходния член се извършват при задоволителни
условия относно безопасност, хигиена, здравословност и храна. Всички разходи по пътуването от пункт на излизане от територията на
задържащата държава се поемат от държавата,
в която отиват репатрираните лица, а при
настаняване в някоя неутрална страна – от
държавата, чиито граждани се ползват от тази
възможност. При необходимост практическите подробности по тези придвижвания могат
да бъдат уреждани посредством специални
споразумения между съответните държави.
Изложеното по-горе не накърнява специалните споразумения, които участващите
в конфликта страни могат да сключват във
връзка с размяната и репатрирането на техни
граждани, които се намират във властта на
неприятеля.
Член 37
Закриляните лица, задържани в предварителен арест или излежаващи присъда, която
ги лишава от свобода, се третират хуманно
за целия период на затварянето им.
Веднага след освобождаването им те могат
да поискат да напуснат територията в съответствие с предходните членове.
Член 38
Извън специалните мерки, разрешени от
тази Конвенция, и по-специално от членове
27 и 41 от нея, положението на закриляните
лица по правило продължава да бъде регулирано от разпоредбите относно третирането на
чуждестранни граждани в мирно време. Във
всички случаи те се ползват от следните права:
1. Те имат правото да получават изпратените
им индивидуални или колективни помощи.
2. Те получават, ако това се налага от
здравословното им състояние, медицински
грижи и болнично лечение в същата степен
както гражданите на съответната държава.
3. Те имат правото да изповядват своята
религия и да получават помощ от религиозен
характер от свещеници с тяхното вероизповедание.
4. Ако пребивават в район, особено изложен
на опасностите от войната, те имат право да
напуснат този район в същата степен както
гражданите на съответната държава.
5. Децата под 15 години, бременните жени
и майките с деца под 7 години се ползват от
привилегировано третиране в същата степен
както гражданите на съответната държава.
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Член 39
На закриляните лица, които в резултат
на войната са загубили своя източник на
доходи от трудова дейност, им се предоставя
възможност да си намерят платена работа.
Тази възможност, предмет на съображения
за сигурност и на разпоредбите на член 40, е
еднаква с възможностите, от които се ползват
в това отношение гражданите на държавата,
на чиято територия те се намират.
Ако участваща в конфликта страна прилага
по отношение на някое закриляно лице мерки
за контрол, които го лишават от възможността
да се грижи за препитанието си, и особено
ако поради съображения за сигурност това
лице е възпрепятствано да си намери платена
работа при разумни условия, тази участваща
в конфликта страна осигурява средства за
препитание за него и за лицата, които то
издържа.
Закриляните лица при всички случаи могат
да получават помощи от своята родина, от
държавата-покровителка или от посочените
в член 30 дружества за оказване на помощ.
Член 40
Закриляните лица могат да бъдат принуждавани да извършват някакъв труд само в
същата степен както гражданите на участващата в конфликта страна, на чиято територия
те се намират.
Ако закриляните лица са граждани на
неприятелска държава, те могат да бъдат
заставяни да извършват само труд, който
обикновено е необходим за обезпечаване на
прехраната, подслона, облеклото, транспорта
и здравословното състояние на хората и който не е пряко свързан с воденето на военни
действия.
В случаите, посочени в предходните две
алинеи, закриляните лица, заставени да извършват определена работа, се ползват от
същите условия на труд и мерки за охрана
както работниците от съответната държава
и по-специално – по отношение на заплащането, продължителността на работния ден,
облеклото и оборудването, предварителното
обучение и обезщетенията за трудови злополуки и професионални заболявания.
В случай на нарушение на изложените
по-горе разпоредби на закриляните лица се
разрешава да упражнят правото си на жалба
съгласно член 30.
Член 41
Ако държавата, в чиято власт се намират
закриляни лица, прецени, че предвидените в
тази Конвенция мерки за осъществяване на
контрол са недостатъчни, тя няма правото да
прибягва до по-сурова мярка за контрол от
налагането на принудително пребиваване или
интерниране в съответствие с разпоредбите
на членове 42 и 43.

ВЕСТНИК

БРОЙ 27

При прилагането на разпоредбите на член
39, втора алинея, в случаите, когато от определени лица се изисква да напуснат обичайното
си местопребиваване по силата на решение,
което налага принудителното им пребиваване на друго място, задържащата държава
се придържа възможно най-стриктно към
правилата относно третирането на интернираните лица, изложени в част III на раздел
IV на тази Конвенция.
Член 42
Интернирането или налагането на принудително пребиваване на закриляни лица може
да бъде наложено само ако това е абсолютно
необходимо за сигурността на задържащата
държава.
Ако някое лице доброволно поиска чрез
представителите на държавата-покровителка
да бъде интернирано и ако неговото положение
действително налага това, то се интернира от
държавата, в чиято власт се намира.
Член 43
Всяко закриляно лице, на което е наложено
интерниране или принудително пребиваване,
има правото да поиска това решение да бъде
преразгледано във възможно най-кратък срок
от съответния съд или административен орган, определен за тази цел от задържащата
държава. Ако интернирането или налагането
на принудително пребиваване остане в сила,
съдът или административният орган периодично и поне два пъти годишно преразглежда случая на това лице с цел благоприятно
изменение на първоначалното решение, ако
обстоятелствата позволяват това.
Ако засегнатите закриляни лица не се противопоставят, задържащата държава съобщава
колкото е възможно по-бързо на държаватапокровителка имената на закриляните лица,
които са били интернирани или подложени на
принудително пребиваване, както и на онези,
които са били освободени от интерниране или
от принудително пребиваване. Решенията на
съдилищата или на административните органи, посочени в първа алинея от този член,
предмет на същите условия, се съобщават
колкото е възможно по-бързо на държаватапокровителка.
Член 44
При прилагане на предвидените в тази Конвенция мерки за контрол задържащата държава
не третира като чуждестранни граждани – неприятели, бежанците, които фактически не се
ползват от закрилата на никое правителство,
само въз основа на принадлежността им de
jure към някоя неприятелска държава.
Член 45
Закрил яните лица не се прехвърл ят в
държава, която не е страна по Конвенцията.
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Тази разпоредба по никакъв начин не представлява пречка за репатрирането на закриляни лица или за завръщането им в страната,
където е постоянното им пребиваване, след
приключването на военните действия.
Закриляните лица могат да бъдат прехвърляни от задържащата държава само в държава, която е страна по тази Конвенция, след
като задържащата държава се е уверила, че
въпросната държава разполага с необходимата
воля и е в състояние да прилага Конвенцията.
Когато се извършва прехвърляне на закриляни лица при тези обстоятелства, приемащата
държава носи отговорността за прилагането на
Конвенцията дотогава, докато те са под нейно
попечителство. В случай че тази държава не
изпълни разпоредби на Конвенцията, които
са от съществено значение, държавата, от
която са били прехвърлени закриляните лица,
след уведомяване от държавата-покровителка
предприема ефективни мерки за коригиране
на ситуацията или отправя искане закриляните лица да є бъдат върнати. Такива искания
трябва да бъдат удовлетворявани.
При никакви обстоятелства никое закриляно лице не се прехвърля в страна, в която
то може да има причини да се страхува от
преследване заради своите политически или
религиозни убеждения.
Разпоредбите на този член не представляват пречка за екстрадирането въз основа на
договори за екстрадиране, сключени преди
започването на военните действия, на закриляни лица, обвинени в престъпления от
общ характер.
Член 46
Доколкото не са били прекратени преди
това, ограничителните мерки, предприети по
отношение на закриляни лица, се отменят във
възможно най-кратък срок след приключването на военните действия.
Ограничителните мерки, които засягат
тяхното имущество, се отменят колкото е
възможно по-скоро след приключването на
военните действия в съответствие със законодателството на задържащата държава.
Р А З Д Е Л
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ОКУПИРАНИ ТЕРИТОРИИ
Член 47
Закриляните лица, които се намират на
окупирана територия, в никакъв случай и по
никакъв начин не могат да бъдат лишени от
правата си по тази Конвенция поради всякаква възникнала промяна в институциите или
правителството на тази територия вследствие
на нейната окупация, поради сключване на
каквото и да е споразумение между органите на
окупираната територия и държавата-окупатор
или поради анексия от държавата-окупатор
на цялата окупирана територия или на част
от нея.
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Член 48
Закриляните лица, които не са граждани
на държавата, чиято територия е окупирана, могат да се възползват от правото си
да напуснат тази територия при условията,
предвидени в член 35, като решенията по
всяка постъпила молба в това отношение се
вземат в съответствие с процедурата, която
държавата-окупатор е установила съобразно
разпоредбите на посочения член.
Член 49
Индивидуалните или масовитe насилствени премествания, както и депортирането на
закриляни лица от окупирана територия на
територията на държавата-окупатор или на
територията на която и да е друга държава,
окупирана или не, са забранени независимо
от мотивите.
Държавата-окупатор обаче може да предприеме цялостна или частична евакуация
на определен окупиран район, ако това се
налага заради сигурността на населението
или поради наложителни съображения от
военен характер. Такава евакуация не може
да включва преместване на закриляни лица
извън границите на окупираната територия,
освен когато това е неизбежно поради причини от материално естество. Евакуираните
по този начин лица се връщат по домовете
им веднага след приключването на военните
действия в този район.
Предприемащата так ива премествани я
или евакуации държава-окупатор е задължена да осигури във възможно най-голяма
степен закриляните лица да бъдат подходящо настанявани, а преместванията да бъдат
осъществявани при задоволителни условия
на хигиена, здравеопазване, безопасност и
хранене, без да бъдат разделяни членовете
на едно и също семейство.
Държавата-покровителка се уведомява за
съответните премествания или евакуации
веднага след тяхното провеждане.
Държавата-окупатор не задържа закриляни лица в който и да е район, особено
изложен на опасност от военните действия,
освен ако сигурността на населението или
наложителни съображения от военен характер
не налагат това.
Държавата-окупатор не депортира или
премества части от собственото си цивилно
население в завзетата от нея територия.
Член 50
Държавата-окупатор със съдействието на
държавните и местните власти подпомага
нормалното функциониране на всички институции, чието предназначение е да полагат
грижи за децата и възпитанието им.
Държавата-окупатор е задължена да предприема всичк и необходими мерк и, за да
улеснява установяването на самоличността
на децата и регистрирането на техния семеен
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произход. Тя не може в никакъв случай да
променя техния личен статут или да ги зачислява във формирования или организации,
които са є подчинени.
Ако местните институции са недостатъчни
за целта, държавата-окупатор е задължена
да предприеме необходимите мерки, за да
осиг у ри издръж ката и образованието, по
възможност посредством лица от собствената
им националност, език и религия, на децата,
които са останали сираци или са отделени от
родителите си вследствие на войната и нямат
близък роднина или приятел, който би могъл
да се погрижи за тях.
Специален отдел на бюрото, създадено
в съответствие с член 136, е натоварен със
задачата да предприема всички необходими
мерки за установяване самоличността на децата с неизяснена самоличност. Сведенията за
техните родители или други близки роднини
винаги се вписват, ако са налични.
Държавата-ок у патор не възп реп я тст ва
прилагането на приетите преди окупацията
преференциални мерки в полза на децата
под 15 години, бременните жени и майките
с деца под 7 години по отношение на храната, медицинските грижи и закрилата срещу
последиците от военни действия.
Член 51
Държавата-окупатор не може да принуждава закриляни лица да служат в нейните
въоръжени или спомагателни сили. Всякакъв
натиск или пропаганда, които целят обезпечаването на доброволно постъпване в армията,
са забранени.
Държавата-окупатор не може да изисква
от закриляните лица да работят, освен ако
са навършили 18 години, и то да полагат
само труд, който е необходим за нуждите на
окупационната армия или за комуналните
услуги, или за изхранването, подслона, облеклото, транспорта и здравеопазването на
населението в окупираната страна. Закриляните лица не могат да бъдат заставяни да
извършват каквато и да е работа, която би
могла да ги задължи да участват във военни операции. Държавата-окупатор не може
да заставя закриляните лица да използват
силови методи за обезпечаване сигурността
на съоръженията, където те полагат принудителен труд.
Възложената работа се извършва само в
окупираната територия, където се намират
заставените да полагат принудителен труд
закриляни лица. Всяко от тези лица, доколкото е възможно, се оставя на обичайното
му работно място. Полаганият труд се заплаща справедливо и съответства на техните
физически и интелект уални способности.
Действащото законодателство в окупираната
страна относно условията на труд и мерките
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за охрана на труда, например по отношение на
надниците, продължителността на работния
ден, оборудването, предварителното обучение
и обезщетенията за трудови злополуки и професионални заболявания, се прилага спрямо
закриляните лица, натоварени с работата,
посочена в този член.
Реквизирането на работна сила не трябва
в никакъв случай да води до мобилизиране
на работници в организации с военен или
полувоенен характер.
Член 52
Никакви договори, споразумения или правилници не ограничават правото на който и да
е работник, който извършва доброволна или
принудителна работа, където и да се намира
той, да се обръща към представителите на
държавата-покровителка с молба за намеса
от нейна страна.
Всички мерки, които целят създаване на
безработица или ограничаване на възможностите за работа, предлагани на трудещите
се в окупираната територия с цел те да бъдат
принудени да работят за държавата-окупатор,
са забранени.
Член 53
На държавата-окупатор е забранено да
унищожава каквото и да е недвижимо или
лично имущество, което принадлежи индивидуално или колективно на частни лица,
на държавата, на обществените власти или
на социални или кооперативни организации,
освен когато това е безусловно необходимо
заради военните операции.
Член 54
Държавата-окупатор не може да променя
статута на държавните служители или съдиите
в окупираните територии или по какъвто и
да е начин да прилага спрямо тях санкции
или мерки на принуда или дискриминация,
ако те се въздържат да изпълняват функциите си поради съображения, продиктувани от
тяхната съвест.
Тази забрана не представлява пречка за
прилагането на член 51, втора алинея. Тя не
накърнява правото на държавата-окупатор
да отст ран ява държавните слу ж ители от
длъжностите им.
Член 55
Държавата-окупатор е задължена с всичките си налични средства да осигурява населението с храна и медикаменти; по-специално
тя следва да внася необходимите хранителни
продукти, медицински материали и други
стоки в случаите, когато ресурсите на окупираната територия са недостатъчни.
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Държавата-окупатор може да реквизира
хранителни продукти, стоки или други медицински материали, които се намират на
окупираната територия, само за целите на
окупационните въоръжени сили и на административния персонал и ако са взети предвид
нуждите на цивилното население. Предмет
на разпоредбите на дру ги меж д у народни
конвенции, държавата-окупатор предприема
необходимите мерки за справедливо заплащане на всички реквизирани стоки.
Държавата-покровителка по всяко време
има правото да проверява състоянието на
продоволственото и медицинското снабдяване
в окупираните територии, освен когато са
въведени временни ограничения, обусловени
от наличието на повелителна военна необходимост.
Член 56
Държавата-окупатор е задължена с всичките си налични средства да осигурява и
поддържа, със съдействието на държавните и
местните власти, санитарните и болничните
заведения и служби, общественото здравеопазване и хигиената в окупираната територия,
особено като приема и прилага профилактичните и превантивните мерки, необходими за
борба срещу разпространението на заразни
болести и епидемии. Санитарният персонал от
всички категории има правото да изпълнява
своите задължения.
Ако на някоя окупирана територия бъдат
създадени нови болници, а компетентните власти на окупираната държава не функционират
на тази територия, окупационните власти, ако
е необходимо, ги признават в съответствие с
член 18. При подобни обстоятелства окупационните власти признават статута на болничния персонал и на съответните транспортни
средства, до които се отнасят разпоредбите
на членове 20 и 21.
При приемането на мерки в областта на
здравеопазването и хигиената, както и при
тяхното прилагане, държава-окупатор взема
предвид спецификата на морално-етичните
норми на населението в окупираната територия.
Член 57
Държавата-окупатор може да реквизира
граждански болници само временно, в случай
на неотложна необходимост от лечение на ранени и болни военнослужещи и при условие,
че своевременно се предприемат подходящи
мерки, за да бъдат осигурени грижите и лечението, необходими за настанените в тези
болници пациенти, както и за да бъдат удовлетворени нуждите на цивилното население
от болнично лечение.
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Оборудването и складовете на гражданските болници не могат да бъдат реквизирани,
докато са необходими за нуждите на цивилното население.
Член 58
Държавата-окупатор разрешава на свещениците да оказват помощ от богослужебен
характер на лицата, които принадлежат към
техните религиозни общности.
Държавата-окупатор е задължена също така
да приема пратки с книги и принадлежности
за религиозни цели и да улеснява разпределянето им на окупираната територия.
Член 59
Когато снабдяването на цялото население
на някоя окупирана територия или на част
от него не е достатъчно, държавата-окупатор
е задължена да даде своето съгласие за акции за доставяне на помощи в полза на това
население и да ги улеснява с всички свои
налични средства.
Тези акции, които могат да бъдат предприемани от държави или от независими
хуманитарни организации, като например
Международния комитет на Червения кръст,
вк лючват по-специално осигуряването на
пратки с хранителни продукти, медицински
материали и дрехи.
Всички договарящи държави разрешават
свободното преминаване на тези пратки и
гарантират опазването им.
Държавата, която разреши свободното
преминаване на пратки, предназначени за
територия, окупирана от участваща в конфликта неприятелска страна, има обаче правото да проверява тези пратки, да регулира
преминаването им съгласно предварително
определени срокове и маршрути и да получи
достатъчни уверения чрез държавата-покровителка, че тези пратки ще бъдат използвани
за подпомагане на нуждаещото се население,
а не в интерес на държавата-окупатор.
Член 60
Пратките с помощи по никакъв начин не
освобождават държавата-окупатор от отговорностите є, които произтичат от разпоредбите
на членове 55, 56 и 59. Държавата-окупатор
по никакъв начин не отклонява пратките
с помощи от тяхното първоначално предназначение освен в случай на неотложна
необходимост, в интерес на населението на
окупираната територия и със съгласието на
държавата-покровителка.
Член 61
Разпределянето на пратките с помощи,
до които се отнасят предходните членове, се
осъществява в сътрудничество с държаватапокровителка и под неин контрол. Това задължение може също така да бъде делегирано,
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със споразумение между държавата-окупатор
и държавата-покровителка, на неутрална държава, на Международния комитет на Червения
кръст или на друга независима хуманитарна
организация.
Такива пратки се освобождават на окупирана територия от всички такси, данъци и мита,
освен когато събирането им е необходимо в
интерес на икономиката на окупираната територия. Държавата-окупатор улеснява бързото
разпределяне на тези пратки.
Всички договарящи страни полагат усилия
да разрешават безплатното транспортиране и
транзитното преминаване на такива пратки
с помощи, предназначени за окупирани територии.
Член 62
При възникнали наложителни съображения
за сигурност на намиращите се на окупирана територия закриляни лица се разрешава
да получават изпратените им индивидуални
пратки с помощи.
Член 63
При временни и изключителни мерки,
наложени поради неотложни съображения за
сигурност от държавата-окупатор:
а) признати национални дружества на Червения кръст (Червения полумесец, Червения
лъв и слънце) продължават своята дейност в
съответствие с принципите на Червения кръст,
установени от международните конференции
на Червения кръст; на другите дружества за
оказване на помощ се разрешава да продължат своята хуманитарна дейност при подобни
условия;
б) държавата-окупатор не може да изисква
никакви промени в персонала или структурата
на тези дружества, които биха били във вреда
на посочената по-горе дейност.
Същите принципи се прилагат и спрямо
дейността и персонала на специалните организации с невоенен характер, които вече
съществуват или могат да бъдат създадени за
обезпечаване на нормални условия на живот
на цивилното население чрез поддържането
на необходимите комунални служби, разпределянето на помощите и организирането на
спасителни акции.
Член 64
Наказателните закони на ок у пираната
територия остават в сила с изключение на
случаите, когато държавата-окупатор може
да отмени или временно да преустанови
действието им, ако тези закони представляват
заплаха за нейната сигурност или пречка за
прилагането на тази Конвенция. Предмет на
посочените по-горе съображения и на необходимостта от обезпечаване на ефективно
правораздаване, съдилищата на окупираната
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територия продължават да функционират
по отношение на всички правонарушения,
предвидени в тези закони.
Държавата-окупатор обаче може да подложи населението в окупираната територия
на действието на разпоредби, които са є необходими, за да изпълнява задълженията си
по тази Конвенция, да поддържа нормално
управление на територията и да обезпечи
сигурността на държавата-окупатор, на личния състав и имуществото на окупационните
въоръжени сили и администрация, както и
на съоръженията и комуникационните линии,
които се използват от тях.
Член 65
Наказателните разпоредби, издадени от
държавата-окупатор, не могат да влязат в
сила, докато не бъдат обнародвани и оповестени сред населението на неговия език. Те
не могат да имат обратна сила.
Член 66
В случай на нарушаване на наказателните
разпоредби, издадени от нея въз основа на член
64, втора алинея, държавата-окупатор може
да изправя обвиняемите лица пред своите
надлежно учредени неполитически военни
съдилища, ако те заседават в окупираната
страна. За предпочитане е апелативните съдилища да заседават в окупираната страна.
Член 67
Съдилищата прилагат само законовите
разпоредби, които действат към момента на
извършването на правонарушението и намиращи се в съответствие с основните принципи
на правото и по-специално с принципа за
съразмерност на наказанието. Те трябва да
вземат предвид обстоятелството, че обвиняемият не е гражданин на държавата-окупатор.
Член 68
Закриляните лица, които са извършили нарушение единствено с цел да нанесат вреда на
държавата-окупатор, но това правонарушение
не представлява посегателство над живота
или неприкосновеността на лица от окупационните въоръжени сили или администрация,
не причинява сериозна колективна опасност и
не нанася значителни щети на имуществото
на окупационните въоръжени сили или администрация или на съоръженията, които се
използват от тях, подлежат на интерниране
или на затвор, като времетраенето на това
интерниране или на съответното въдворяване
в затвор трябва да бъде пропорционално на
извършеното правонарушение. Освен това
за такива правонарушения въдворяването в
затвор или интернирането следва да е единствената мярка на лишаване от свобода, предприемана по отношение на закриляни лица.
Съдилищата, до които се отнася член 66 от
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тази Конвенция, могат по свое усмотрение да
заменят присъдата, предвиждаща въдворяване
в затвор, с интерниране за същия срок.
Наказателните разпоредби, издавани от
държавата-окупатор съгласно членове 64 и 65,
могат да предвиждат смъртно наказание по
отношение на закриляни лица само в случаите,
когато тези лица са признати за виновни в
шпионаж, в сериозни актове на саботаж срещу
военни съоръжения на държавата-окупатор
или в умишлени правонарушения, които са
причинили смъртта на едно или повече лица,
и при условие, че действащото преди началото
на окупацията законодателство на окупираната
територия е предвиждало смъртно наказание
за такива деяния.
Срещу закриляно лице може да бъде произнесена смъртна присъда само ако съдът е
взел във възможно най-голяма степен предвид
факта, че обвиняемият, тъй като не е гражданин на държавата-окупатор, не е обвързан
спрямо нея с дълг за вярност.
Смъртно наказание в никакъв случай не
може да бъде наложено на закриляно лице,
което в момента на извършване на деянието
е било под осемнадесетгодишна възраст.
Член 69
При всички случаи времетраенето на предварителния арест в очакване на съдебен процес
се приспада от срока на всякаква присъда,
произнесена срещу съответното закриляно
лице и предвиждаща лишаване от свобода.
Член 70
Държавата-окупатор не арестува, не преследва по съдебен път или не осъжда закриляни лица за извършени деяния или изказани
мнения преди окупацията или в период на
временно прекъсване на окупацията, с изключение на случаите, когато съответните
закриляни лица са нарушили законите и
обичаите на войната.
Граждани от държавата-окупатор, които
преди започването на военните действия са
потърсили убежище в пределите на територията на окупираната държава, не могат да
бъдат арестувани, преследвани по съдебен
път, осъждани или депортирани извън окупираната територия освен за правонарушения,
извършени след започването на военните
действия, или за извършени преди началото
на въоръжения конфликт престъпления от
общ характер, които съгласно законите на
окупираната държава в мирно време биха
били основание за екстрадиране.
Член 71
Компетентните съдилища на държаватаокупатор не могат да произнасят никаква
присъда, която не е била предшествана от
редовен съдебен процес.
Обвиняемите лица, спрямо които държавата-окупатор е предприела съдебно преследване,
своевременно и в писмена форма се информи-
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рат на понятен за тях език относно подробностите на повдигнатите срещу тях обвинения и
следва да бъдат изправени пред съд колкото е
възможно по-бързо. Държавата-покровителка
се уведомява за всички съдебни процедури,
предприети от държавата-окупатор срещу закриляни лица по обвинения за престъпления,
които подлежат на смъртно наказание или
на лишаване от свобода за срок от две или
повече години; на държавата-покровителка
следва да се предоставя възможност по всяко
време да получава информация за хода на тези
процедури. Държавата-покровителка има също
така правото да получава след отправяне на
съответна молба всички налични сведения
относно хода на тези и всякакви други съдебни
процедури, предприети от държавата-окупатор
срещу закриляни лица.
Уведомлението до държавата-покровителка, предвидено във втора алинея от този член,
се изпраща незабавно, но във всеки случай
следва да бъде получено от държавата-покровителка не по-късно от три седмици преди
деня на първото съдебно заседание. Ако при
започването на съдебния процес не бъдат
представени доказателства, че разпоредбите на
този член са били спазени напълно, процесът
няма да се състои. Уведомлението включва
следната информация:
а) самоличност на обвиняемия;
b) място на пребиваването или задържането;
c) подробности относно обвинението или
обвиненията (с посочване на наказателните
разпоредби, на които се основава съответното
обвинение);
d) посочване на съда, който разглежда
делото;
e) място и дата на първото съдебно заседание.
Член 72
Обвиняемите лица имат право да представят необходимите за защитата доказателства
и по-специално – да призоват свидетели. Те
имат правото да бъдат подпомогнати от правоспособен защитник по техен избор, който
да може свободно да ги посещава и да получава необходимите улеснения, за да подготви
защитата им.
При липса на избран от обвиняемия защитник държавата-покровителка може да
му осигури такъв. В случай че обвиняемият
трябва да отговаря по тежко обвинение и не
съществува държава-покровителка, държавата-окупатор със съгласието на обвиняемия му
осигурява защитник.
Обвиняемите лица, освен ако доброволно
не отклонят това съдействие, се подпомагат
от преводач както по време на досъдебното
производство, така и по време на съдебните
заседания. Те имат право по всяко време да
възразят против преводача и да поискат той
да бъде заменен с друг.
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Член 73
Осъденото лице има право на обжалване
съгласно законодателството, прилагано от съда.
Осъденото лице се информира напълно за своето право на обжалване или молба и относно
сроковете, в които би могло да го упражни.
Предвидената в този раздел наказателна
процедура се прилага и спрямо обжалванията,
доколкото това е възможно. Ако законите,
прилагани от съда, не предвиждат възможност
за обжалване, осъденото лице има право да
подаде жалба срещу съдебното решение и
присъдата до компетентните власти на държавата-окупатор.
Член 74
Представители от държавата-покровителка имат право да присъстват на съдебния
процес срещу всяко закриляно лице, освен
когато по изключение се налага заседанията
да се състоят при закрити врата в интерес
на сигурността на държавата-окупатор, като
последната информира за това държаватапокровителка. Държавата-покровителка се
уведомява относно датата и мястото на съдебните заседания.
Всички присъди, които предвиждат смъртно
наказание или затваряне в затвор за срок от
две или повече години, се оповестяват на държавата-покровителка с данни за съответните
мотиви във възможно най-кратък срок. Съобщението следва да съдържа информацията
от предвиденото в член 71 уведомление, а в
случай на присъда, която предвижда лишаване
от свобода – и данни за мястото, където се
изтърпява наказанието. Другите присъди се
вписват в съдебните регистри и се предоставят за инспекция на представителите на
държавата-покровителка. В случай че е била
произнесена присъда, предвиждаща смъртно
наказание или лишаване от свобода за две
или повече години, сроковете за обжалване
започват да текат едва от датата, на която
държавата-покровителка е получила съобщението за присъдата.
Член 75
В никакъв случай осъдените на смърт лица
не се лишават от правото си да отправят
молба за помилване.
Никоя смъртна присъда не може да бъде
приведена в изпълнение преди изтичането
на срок от поне шест месеца след деня, в
който държавата-покровителка е получила
съобщение за окончателното решение, което потвърждава смъртната присъда, или за
постановлението, което отхвърля молбата за
помилване.
Предвиденият в този член шестмесечен
срок до изпълнението на която и да е смъртна присъда може да бъде съкратен в отделни
случаи при наличието на извънредни обстоятелства, които включват организирана заплаха
за сигурността на държавата-окупатор или
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на нейните въоръжени сили, но държаватапокровителка се уведомява за това, като є се
предоставят достатъчно време и възможности,
за да може да направи необходимите постъпки пред компетентните окупационни власти
във връзка с произнесената смъртна присъда.
Член 76
Закриляните лица, които са обвинени в
правонарушения, се задържат в окупираната
страна и ако бъдат осъдени, изтърпяват наказанието си там. Те следва да бъдат, ако е възможно, отделени от другите задържани лица,
като им се осигуряват условия на хранене и
хигиена, които позволяват поддържането им
в добро здравословно състояние и съответстват като минимум на режима в затворите
в окупираната страна.
Тези лица получават медицинските грижи, които се налагат от здравословното им
състояние.
Те имат правото също така да получават
всякаква духовна помощ, каквато биха пожелали.
Жените се държат в отделни помещения
и са поставени под прекия надзор на жени.
Трябва да се вземе предвид специалният
режим, предвиден за непълнолетните лица.
Задържаните закриляни лица имат правото да бъдат посещавани от делегати на
държавата-покровителка и от Международния
комитет на Червения кръст в съответствие с
разпоредбите на член 143.
Тези лица имат право да получават еже
месечно поне по един колет с помощи.
Член 77
Обвинените в правонарушения или осъдените от съдилищата в окупираната територия
закриляни лица се предават след приключването на окупацията заедно с техните досиета
на властите на освободената територия.
Член 78
Ако поради наложителни съображения за
сигурност държавата-окупатор прецени за необходимо да предприеме мерки за безопасност
по отношение на закриляните лица, тя има
правото, като максимално възможна мярка,
да им наложи принудително местопребиваване
или интерниране.
Решенията относно налагането на принудително местопребиваване или на интерниране
се вземат съгласно обичайна процедура, която
следва да бъде определена от държавата-окупатор в съответствие с разпоредбите на тази
Конвенция. Тази процедура включва правото
на обжалване от страна на заинтересованите
лица. Решенията по съответните жалби следва
да бъдат вземани в най-краткия възможен
срок. Ако взетите решения останат в сила, те
се подлагат на периодично преразглеждане, по
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възможност не по-рядко от веднъж на всеки
шест месеца, от страна на компетентен орган,
учреден от посочената държава.
Закриляните лица, на които е наложено
принудително местопребиваване и следователно се налага да напуснат домовете си, се
ползват без никакви ограничения от всички
права, предвидени в член 39 от тази Конвенция.
Р А З Д Е Л

I V

ПРАВИЛА ОТНОСНО ТРЕТИРАНЕТО НА
ИНТЕРНИРАНИТЕ ЛИЦА
Г л а в а

I

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
Член 79
Участващите в конфликта страни могат да
интернират закриляни лица само в случаите,
посочени в членове 41, 42, 43, 68 и 78.
Член 80
Интернираните лица запазват своята пълна
гражданска правоспособност и упражняват
произтичащите от нея права в степен, съвместима с техния статут на интернирани лица.
Член 81
Участващите в конфликта страни, които
са интернирали закриляни лица, са задължени безплатно да им осигуряват издръжка и
необходимите медицински грижи, изисквани
от здравословното им състояние.
Никакви удръжки, целящи възстановяване
на горепосочените разходи, не могат да бъдат
приспадани от отпусканите джобни пари, от
трудовите възнаграждения или от заприходяваните суми по индивидуалните сметки на
интернираните лица.
Задържащата държава е задъл жена да
оказва материална подкрепа на лицата, издържани от интернирани лица, ако въпросните
финансово зависими лица не разполагат с достатъчни средства за издръжката си или не са
в състояние сами да осигурят прехраната си.
Член 82
Доколкото е възможно, задържащата държава следва да настанява интернираните
лица съобразно тяхната националност, език
и обичаи. Интернираните лица, които са
граждани на една и съща страна, не се настаняват отделно едни от други единствено
поради различия в езика.
За целия период на интернирането си
членовете на едно и също семейство, и поспециално родители и деца, се настаняват
заедно в едно и също място за интерниране,
освен когато се налага те да бъдат временно
разделени поради съображения, свързани с
трудовата заетост или със здравни фактори,
или с прилагането на разпоредбите на глава
IX на този раздел на тази Конвенция. Интер-
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нираните лица могат да поискат децата им,
оставени на свобода без родителски грижи,
да бъдат интернирани заедно с тях.
Винаги когато е възможно, интернираните
членове на едно и също семейство се настаняват в едни и същи помещения, отделно от
другите интернирани лица, като им се предоставя възможност за нормален семеен живот.
Г л а в а

I I

МЕСТА ЗА ИНТЕРНИРАНЕ
Член 83
Задържащата държава не може да разполага
местата за интерниране в райони, особено изложени на опасностите от военните действия.
Задържащата държава предоставя на неприятелските държави чрез посредничеството
на държавите-покровителки цялата полезна
информация относно географското местоположение на местата за интерниране.
Всеки път, когато съображенията от военен
характер позволяват това, лагерите за интернирани лица се обозначават с буквите „IC“,
поставени по такъв начин, че да бъдат ясно
забележими денем от въздуха. Заинтересованите държави обаче могат да се споразумеят
и за някоя друга система на обозначаване.
Само лагерите за интернирани лица могат да
бъдат обозначавани по този начин.
Член 84
Интернираните лица следва да се настаняват отделно от военнопленниците и от лицата,
лишени от свобода по каквато и да е друга
причина, и да имат отделна администрация.
Член 85
Задържащата държава е задъл жена да
предприеме всички необходими и възможни
мерки, за да могат закриляните лица от самото начало на интернирането да са настанени в сгради или други помещения, които
осигуряват всички необходими хигиенни и
здравословни условия и обезпечават ефикасна
защита срещу лошите климатични условия и
последиците от войната. В никакъв случай
местата за дългосрочно интерниране не бива
да са разположени в нездравословни местности или в области, където климатът е вреден
за интернираните лица. При всички случаи,
когато областта, в която някое закриляно лице
е временно интернирано, е нездравословна
или има вреден за здравето му климат, това
лице при първа възможност се премества в
по-подходящо място за интерниране.
Помещенията са напълно защитени от
влага и са подходящо отоплявани и осветени
от свечеряване до часа за загасване на осветлението. Спалните помещения са достатъчно
просторни и добре проветрени, а интернираните лица разполагат с подходящи постелъчни
принадлежности и достатъчно одеяла, като
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се вземат предвид съответните климатични
условия, както и възрастта, полът и здравословното състояние на интернираните лица.
Интернираните лица разполагат денонощно със сервизни помещения за лични нужди,
съобразени с хигиенните норми, които са поддържани постоянно чисти. На интернираните
лица се доставя вода и сапун в достатъчно
количество за ежедневния им личен тоалет и
за пране на дрехите им; за тази цел те трябва
да имат на разположение необходимите помещения и оборудване, както и душове или
бани. Необходимо е да им се предоставя и
достатъчно време за пране и чистене.
В случаите, когато по изключение и като
временна мярка възникне необходимост в
същия лагер за интернирани лица, където
са настанени мъже, да бъдат настанени и
интернирани жени, които не са членове на
семейства в лагера, за тези жени е задължително да бъдат осигурени спални и сервизни
помещения, отделени от мъжките.
Член 86
Задържащата държава осигурява на интернираните лица независимо от тяхното вероизповедание подходящи помещения, където
могат да се провеждат религиозни служби.
Член 87
Във всички места за интерниране, където
няма на разположение други по-подходящи
улеснения в това отношение, трябва да са
уредени лавки. Там интернираните лица имат
възможност да си набавят на цена, която не
надвишава местните пазарни цени, хранителни продукти и вещи за ежедневна употреба,
включително сапун и тютюн, които биха
подобрили техния бит и удобства.
Печалбите от тези лавки се внасят като
приход в специален помощен фонд, който
следва да бъде създаден във всяко място за
интерниране в полза на интернираните лица,
въдворени да пребивават там. Предвиденият
в член 102 Комитет на интернираните лица
има правото да контролира управлението на
лавките и на този фонд.
При закриването на лагер за интернирани
лица активното салдо на помощния фонд се
прехвърля в помощния фонд на някой друг
лагер, където са интернирани лица от същата националност, а ако не съществува такъв
лагер – в централния помощен фонд, учреден
в полза на всички интернирани лица, които
се намират във властта на задържащата държава. В случай на общо освобождаване тези
печалби се запазват от задържащата държава,
освен ако не съществува някое споразумение
в обратен смисъл, сключено между заинтересованите държави.
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Член 88
Във всички места за интерниране, изложени на въздушни бомбардировки и на други
военни опасности, са изградени достатъчно
подходящи по структура и брой скривалища,
за да се осигури необходимата защита. В
случай на тревога интернираните лица могат
да отидат в убежищата колкото е възможно
по-скоро, с изключение на онези от тях, които
са натоварени със защитата на общите помещения от посочените по-горе опасности. Всяка
друга защитна мярка, предприета в полза на
населението, се прилага и по отношение на
интернираните лица.
В местата за интерниране трябва да бъдат
взети всички необходими предпазни мерки
срещу опасността от пожар.
Г л а в а
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ХРАНА И ОБЛЕКЛО
Член 89
Дневната дажба на интернираните лица е
достатъчна по количество, качество и разнообразие, за да ги поддържа в добро здравословно състояние и да предотвратява увреждане
на организма им поради недостиг на храна.
Необходимо е да се вземе предвид и режимът
на хранене на интернираните лица.
На интернираните лица също така се
осигуряват необходимите условия сами да
приготвят допълнителната храна, с която
разполагат.
На интернираните лица се доставя достатъчно питейна вода. Употребата на тютюн е
позволена.
Интернираните лица, които работят, следва
да получават необходимите за полагане на
съответния труд допълнителни дажби.
Бременните жени и родилките, както и
децата под петнадесетгодишна възраст, получават допълнителна храна, съобразена с
физиологичните им потребности.
Член 90
Когато са арестувани, на интернираните лица им се осигуряват всички удобства,
дава им се необходимото облекло, обувки и
бельо, а на по-късен етап им се предоставят
допълнителни такива, ако е необходимо. Ако
интернираните лица не разполагат с достатъчно облекло за съответните климатични
условия и ако не могат да си го набавят,
това облекло им се осигурява безплатно от
задържащата държава.
Дрехите, осигурени на интернираните лица
от задържащата държава, както и евентуалните отличителни знаци върху облеклото
им не трябва да ги опозоряват или да дават
повод за присмех.
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Полагащите труд интернирани лица получават подходящи работни дрехи, включително
защитно облекло, когато естеството на работата им налага това.
Г л а в а

I V

ХИГИЕНА И МЕДИЦИНСКИ ГРИЖИ
Член 91
Всяко място за интерниране следва да
разполага с подходящ лазарет, ръководен от
квалифициран лекар, където интернираните лица да могат да получат необходимата
помощ, като им бъде осигурен правилен режим на хранене. За болните от заразни или
душевни болести се определят изолационни
помещения.
Родилките и интернираните лица, които
страдат от тежка болест или чието състояние
изисква специално лечение, хирургическа намеса или настаняване в болница, се приемат
във всяко медицинско заведение, където се
осигурява необходимото лечение, като им
се оказват равностойни на получаваните от
населението грижи.
Интернираните лица се лекуват предимно
от специализиран персонал, който е от същата
националност.
Интернираните лица не могат да бъдат
възпрепятствани да се явят на медицински
преглед в здравните служби. При поискване медицинските власти на задържащата
държава са задължени да издадат на всяко
интернирано лице, което е било лекувано,
официално удостоверение, в което се посочват
естеството на неговата болест или нараняване, както и времетраенето и характерът на
лечението. Дубликат на това удостоверение
се препраща до Централната агенция, предвидена в член 140.
Лечението, включително осигуряването
на всякак ви сани тарни прина длеж ност и,
необходими за поддържане здравето на интернираните лица в добро състояние, като
например зъбни или други протези и очила,
е безплатно за интернираните лица.
Член 92
Медицинските прегледи на интернираните
лица се извършват поне веднъж месечно. Те
имат за цел предимно да контролират общото здравословно състояние, храненето и
чистотата на интернираните лица, както и
откриването на евентуално наличие на заразни
болести, като например туберкулоза, малария
и венерически заболявания. По-специално
те включват контрол на теглото на всяко
интернирано лице и поне веднъж годишно,
рентгенов преглед.
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БОГОСЛУЖЕБНА, ИНТЕЛЕКТУАЛНА И
ФИЗИЧЕСК А ДЕЙНОСТ
Член 93
Интернираните лица имат пълна свобода
при изпълнението на религиозните си задължения, включително и възможност да вземат
участие в религиозните служби от тяхното
вероизповедание, при условие че спазват
установения дисциплинарен ред, въведен от
съответните власти на задържащата държава.
На интернираните свещеници се разрешава свободно да изпълняват богослужебните
си задължения спрямо членовете на своята
общност. За тази цел задържащата държава е
задължена да осигури правилното им разпределение в различните места за интерниране,
където интернираните лица говорят същия
език и изповя дват същата религ и я. А ко
тези свещеници не са достатъчно на брой,
задържащата държава им осигурява необходимите улеснения, включително транспортни
средства, за да се придвижват от едно място
до друго и за да могат да посещават интернираните лица, които се намират в болница.
Интернираните свещеници имат правото да
водят кореспонденция по въпросите, които се
отнасят до техните богослужебни задължения,
с църковните власти в страната на задържането
им и доколкото това е възможно, с международните религиозни организации от тяхното
вероизповедание. Тази кореспонденция няма
да бъде считана за част от квотата, предвидена в член 107, но е предмет на разпоредбите
на член 112.
Когато ин тернирани те лица н ямат на
свое разположение помощта на свещеници
от тяхното вероизповедание или техни ят
брой е недостат ъчен, местните църковни
власти от същото вероизповедание могат да
назначат за изпълнението на тези функции, с
одобрението на задържащата държава, някое
духовно лице, което изповядва религията на
интернираните лица, а при липса на такова
лице – свещенослужител от подобна религия или компетентен мирянин, ако това е
възможно от гледна точка на съответното
вероизповедание. Последният се ползва от
улесненията, осигурявани на духовното лице,
чиито функции той изпълнява. Назначените по
такъв начин лица съблюдават всички правила,
приети от задържащата държава в интерес на
дисциплината и сигурността.
Член 94
Като зачита свободната им воля за участие
или неучастие в такива начинания, задържащата държава е задължена да поощрява интелектуалните, просветните, развлекателните
и спортните занимания на интернираните
лица, както и дейността по организиране на
отдиха им. Тя е задължена да предприема
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всички осъществими в това отношение мерки,
например чрез предоставяне на подходящи
помещения.
На интернираните лица следва да бъдат
осигурени всички възможни улеснения, за
да продължат своите учебни занимания или
да се заемат с нови теми. Образованието на
децата и на подрастващите се обезпечава; те
могат да посещават училище в мястото за
интерниране или извън него.
Интернираните лица имат възможност
за физически упражнения, спорт и игри на
открито. За тази цел във всички места за интерниране се осигуряват достатъчно големи
открити пространства. За децата и подрастващите има отделени специални площадки.
Член 95
За д ържащата д ържа ва използва т ру да
на интернирани лица само ако те желаят
това. При всички обстоятелства е забранено
ангажирането на което и да е интернирано
лице за полагането на труд, чието принудително извършване от някое неинтернирано
закриляно лице би довело до нарушение на
членове 40 или 51 от тази Конвенция, както
и на труд, който има оскърбителен или унизителен характер.
След шестседмичен период на работа интернираните лица имат правото да се откажат
от трудовия си ангажимент по всяко време
чрез осемдневно предизвестие.
Тези разпоредби не представляват пречка за
правото на задържащата държава да задължава интернираните лекари, зъболекари и друг
медицински персонал да упражняват своята
професия в полза на другите интернирани
лица или да използва интернирани лица за
административна работа или за поддържане
на местата за интерниране и да им възлага
кухненска или друг вид домакинска работа,
или да изисква от интернирани лица да поемат
задължения, свързани със защитата на интернираните лица от въздушни бомбардировки
или други военни опасности. Никое интернирано лице обаче не може да бъде заставено
да извършва работа, за която по мнението на
лекарите то е физически негодно.
Задържащата държава носи пълна отговорност за всички условия на труд, за оказването
на медицински грижи, за изплащането на
надниците за извършена работа и за осигуряването на обезщетения за трудови злополуки
и професионални заболявания на всички полагащи труд интернирани лица. Условията на
труд и обезщетенията за трудови злополуки
и професионални заболявания са съобразени
с националното законодателство и съществуващата практика; те в никакъв случай не са
по-неблагоприятни от обичайно осигуряваните
условия на труд от същата категория в същия
район. Размерът на надниците за извършена
работа се определя справедливо чрез специ-
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ални споразумения между интернираните
лица, задържащата държава и евентуалните
други работодатели, като се вземе предвид
задължението на задържащата държава безплатно да осигурява за интернираните лица
издръжка и необходимите медицински грижи,
налагащи се от здравословното им състояние.
Интернираните лица, които постоянно полагат
категориите труд, посочени в трета алинея
от този член, получават адекватно трудово
възнаграждение от задържащата държава.
Условията на труд и размерът на обезщетенията за трудови злополуки и професионални
заболявания на интернираните лица, на които
е възложена такава работа, не са по-неблагоприятни от обичайно осигуряваните условия
за труд от същата категория в същия район.
Член 96
Всеки трудов отряд остава под контрола
на съответното място за интерниране и е
част от него в административно отношение.
Компетентните власти на задържащата държава и комендантът на съответното място
за интерниране носят отговорност за спазването на разпоредбите на тази Конвенция в
трудовите отряди. Комендантът е задължен
да води актуален списък на принадлежащите
към мястото за интерниране трудови отряди
и да го предоставя на делегатите на държавата-покровителка, на Международния комитет
на Червения кръст и на другите хуманитарни
организации, които посещават местата за
интерниране.
Г л а в а
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ЛИЧНА СОБСТВЕНОСТ И ФИНАНСОВИ
СРЕДСТВА
Член 97
На интернираните лица е позволено да
запазят личните си вещи. Пари, чекове, ценни книжа и други ценности, които са тяхна
собственост, могат да им бъдат иззети само
в съответствие с установената процедура.
В такива случаи на интернираните лица се
издават подробни разписки.
Паричните суми се вписват като приход
по индивидуалната сметка на съответното
интернирано лице, както е предвидено в член
98. Тези суми се обменят в друга валута само
ако действащото законодателство на територията, където е интерниран притежателят им,
изисква това или ако интернираното лице е
дало своето съгласие.
Предметите, които имат предимно лична
или сантиментална стойност, не могат да
бъдат изземвани.
Претърсването на интернирани жени се
извършва само от жена.
При освобождаването или репатрирането
им интернираните лица получат в брой наличните суми, които съставляват активното
салдо на тяхната индивидуална сметка, воде-
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на в съответствие с член 98, както и всички
вещи, парични суми и други ценности, които
са им били иззети по време на интернирането, с изключение на вещите или сумите,
които държавата, в чиято власт се намират
интернираните лица, е задържала по силата
на своето действащо законодателство. Ако
по този начин е била задържана собственост
на някое интернирано лице, притежателят є
трябва да получи за това подробна разписка.
Семейните документи и документите за
самоличност, които принадлежат на интернирани лица, могат да им бъдат иззети само
срещу разписка. Интернираните лица никога
не бива да остават без документи за самоличност. Ако не разполагат с такива, властите на
задържащата държава им издават специални
документи, които им служат като документи
за самоличност до края на интернирането.
Интернираните лица могат да разполагат
с известна сума в брой или под формата на
купони, за да могат да правят покупки.
Член 98
Всички интернирани лица получават периодично пари, достатъчни за закупуването на
продукти и артикули, като например тютюн,
тоалетни принадлежности и др. Тези суми
могат да бъдат под формата на кредити или
купони за покупки.
Освен това интернираните лица могат да
получават парични помощи от държавата,
към която принадлежат, от държавите-покровителки, от организациите, които оказват
съдействие на интернираните лица, или от
семействата си, както и приходи от своето
имущество в съответствие със законодателството на задържащата държава. Размерът на
паричните помощи, предоставяни от държавата, към която принадлежат интернираните
лица, е еднакъв за всяка категория интернирани лица (инвалиди, болни, бременни жени
и др.), като при определяне предназначението
на тези помощи от посочената държава или
при тяхното разпределяне от задържащата
държава не може да се прилага никаква дискриминация, забранена по силата на член 27
от тази Конвенция.
Задържащата държава открива на всяко
интернирано лице индивидуална сметка, в
която заприходява предвидените в този член
финансови средства, трудовото възнаграждение на интернираното лице и адресираните до
него парични преводи, както и сумите, които
са били иззети от него и с които то има правото да разполага по силата на действащото
законодателство на територията, където е
интернирано лицето. На интернираните лица
се осигуряват всички необходими улеснения,
съвместими с действащото законодателство
на съответната територия, за да могат да
изпращат парични преводи на семействата
си и на лицата, за чиято издръжка се грижат. Всяко интернирано лице може да тегли от
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тази сметка сумите, които са му необходими
за лични разходи, в рамките на определените от задържащата държава граници. На
интернираните лица се осигуряват по всяко
време необходимите улеснения, за да могат
да проверяват сметката си и да получават
извлечения от нея. При поискване на държавата-покровителка се предоставя справка за
състоянието на тези сметки, като тази справка
придружава интернираното лице, ако то бъде
преместено.
Г л а в а
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УПРАВЛЕНИЕ И ДИСЦИПЛИНА
Член 99
Всяко място за интерниране се управлява
от отговорно длъжностно лице от състава на
редовните въоръжени сили или на щатната
гражданска администрация на задържащата
държава. Това длъжностно лице разполага с
текста на тази Конвенция на официалния език
или на някой от официалните езици на своята
страна и носи отговорност за прилагането
на Конвенцията. Персоналът, осъществяващ
контрол над интернираните лица, е запознат
с разпоредбите на тази Конвенция и с административните мерки, приети за осигуряване
на нейното прилагане.
Текстовете на тази Конвенция и на сключените в съответствие с нея специални споразумения са изложени вътре в мястото за
интерниране на понятен за интернираните
лица език или се предоставят на Комитета
на интернираните лица.
Правилниците, заповедите, известията и
публикациите от всякакво естество се съобщават на интернираните лица и се излагат
вътре в местата за интерниране на разбираем
за тези лица език.
Всички заповеди и разпореждания, отправяни индивидуално към интернирани лица,
се дават на език, който те разбират.
Член 100
Дисциплинарният режим в местата за
интерниране е съобразен с принципите на
хуманността и в никакъв случай не включва
правила, които биха подложили интернираните лица на опасни за здравето им физически усилия или на физически или морални
издевателства. Татуирането или поставянето
на идентификационни белези върху тялото с
цел разпознаване е забранено.
По-специално забранено е принуждаването на интернирани лица да стоят прави
продължително време и да бъдат извиквани
за проверка по списък, подлагането им на
наказат елни физи ческ и у п ра ж нени я и ли
военизирани строеви тренировки, както и
ограничаването на хранителните им дажби.
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Член 101
Интернираните лица имат право да подават
до властите, под чийто контрол се намират,
всякакви молби относно режима на интерниране, на който са подложени.
Те имат също така неограничено право
да се обръщат чрез съответни я Комитет
на интернираните лица или директно, ако
преценят това за необходимо, към представителите на държавата-покровителка, за да
привлекат тяхното внимание към свързаните
с режима на интерниране въпроси, по които
имат оплаквания.
Тези молби и жалби се изпращат незабавно
без каквито и да било изменения и не могат
да дават повод за никакво наказание, дори
ако бъдат признати за неоснователни.
Комитетите на интернираните лица могат
да изпращат до представителите на държавите-покровителки периодични доклади относно
обстановката в местата за интерниране и
нуждите на интернираните лица.
Член 102
Във всяко място за интерниране интернираните лица могат на всеки шест месеца
свободно и с тайно гласуване да избират членовете на комитет, натоварен със задачата да
ги представлява пред задържащата държава,
държавите-покровителки и Международния
комитет на Червения кръст, както и пред
всяка друга организация, която оказва помощ
на интернираните лица. Членовете на този
комитет могат да бъдат преизбирани.
Избраните по този начин интернирани
лица могат да встъпят в длъжност, след като
изборът им бъде одобрен от властите на задържащата държава. Причините за всеки отказ в
това отношение или за всяко освобождаване
от длъжност трябва да бъдат съобщавани на
съответните държави-покровителки.
Член 103
Комитетите на интернираните лица подпомагат физическото, духовното и интелектуалното благосъстояние на интернираните лица.
По-специално, ако интернираните лица
решат да си създадат структура за оказване
на взаимна помощ, тази структура би била
от компетенциите на посочените комитети
независимо от специалните задължения, които
им се възлагат въз основа на други разпоредби
на тази Конвенция.
Член 104
От членовете на комитетите на интернираните лица не се изисква да извършват каквато и да е друга работа, която би затруднила
изпълнението на техните функции.
Членовете на комитетите на интернираните лица могат да определят измежду интернираните лица помощници, които са им
необходими. На членовете на тези комитети
се предоставят всички практически улеснения
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и по-специално им се осигурява известна
свобода на придвижване, когато това е необходимо за изпълнението на техните задължения
(посещаване на трудови отряди, приемане на
изпратени помощи и др.).
На членовете на комитетите на интернираните лица се предоставят също така всички
необходими улеснения за поддържането на
пощенска и телеграфна комуникация с властите на задържащата държава, държавитепокровителки, Международния комитет на
Червения кръст и неговите делегати, както и
с организациите, оказващи помощ на интернираните лица. Членовете на тези комитети в
трудовите отряди се ползват от същите улеснения по отношение на комуникацията си с
Комитета на интернираните лица в основното
място за интерниране. Такива комуникации не
се ограничават или считат за част от квотата
за кореспонденция, предвидена в член 107.
На подлежащите на преместване членове
на такива комитети се предоставя достатъчно
време, за да могат да запознаят своите приемници с текущите дела.
Г л а в а

V I I I

ВРЪЗКИ С ВЪНШНИЯ СВЯТ
Член 105
Незабавно след интернирането на закриляни лица задържащите държави информират
тези лица, държавата, към която те принадлежат, и тяхната държава-покровителка, за
мерките, предприети с оглед изпълнението
на разпоредбите на тази глава. Задържащите
държави информират също така съответните
страни за всяко последващо изменение на
тези мерки.
Член 106
На всяко интернирано лице се осигурява
възможност веднага след интернирането му
или не по-късно от една седмица след пристигането му в някое място за интерниране,
както и в случай на болест или на преместване
в друго място за интерниране или в болница,
да изпрати директно на семейството си, от
една страна, и до предвидената в член 140
Централна агенция, от друга страна, карта
за интерниране, издадена по възможност
съобразно приложения към тази Конвенция
образец, с която да уведоми близките си за
своето интерниране, адрес и здравословно
състояние. Тези карти трябва да бъдат изпратени във възможно най-кратък срок и по
никакъв начин не трябва да бъдат забавяни.
Член 107
На интернираните лица е разрешено да
изпращат и получават писма и пощенски
картички. Ако задържащата държава прецени за необходимо да ограничи размера
на изпращаната от всяко интернирано лице
кореспонденция, тя е задължена да разреши
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ежемесечно да бъдат изпращани не по-малко
от две писма и четири пощенски картички,
придържащи се във възможно най-голяма
степен към приложените към тази Конвенция
образци. Ако се налагат ограничения върху
кореспонденцията, адресирана до интернираните лица, такова решение може да бъде взето
само от държавата, към която те принадлежат,
евентуално по молба на задържащата държава. Тези писма и пощенски картички следва
да бъдат предавани на интернираните лица
експедитивно; те не могат да бъдат забавяни
или задържани поради каквито и да било
съображения от дисциплинарен характер.
На интернираните лица, които дълго време
нямат известия от близките си или не могат
да получават или да изпращат известия по
обикновен пощенски път, както и на онези,
които се намират на значително разстояние
от домовете си, е разрешено да изпращат
телеграми, таксите за които са заплащани
с наличните им пари. Такава възможност
се предоставя на интернираните лица и при
случаите на явна неотложност.
По п рави ло кореспон денц и я та на интернираните лица се води на техния език.
Участващите в конфликта страни могат да
им разрешат да водят кореспонденцията си
и на други езици.
Член 108
На интернираните лица е разрешено да
получават по пощата или по какъвто и да
е друг начин индивидуални или колективни
пратки, които съдържат по-специално хранителни продукти, дрехи и медикаменти, както и
книги и предмети от религиозен, образователен
или развлекателен характер, предназначени
за удовлетворяване на техните потребности.
Тези пратки по никакъв начин не освобождават задържащата държава от задълженията
є, поети по силата на тази Конвенция.
Ако поради съображения от военен характер
се налага да бъде ограничено количеството
на тези пратки, за това своевременно се
уведомяват държавата-покровителка и Международният комитет на Червения кръст или
всяка друга организация, която оказва помощ
на интернираните лица и носи отговорност
за доставянето на такива пратки.
Условията за доставянето на индивидуални
и колективни пратки, ако е необходимо, са
предмет на специални споразумения между
заинтересованите държави, които в никакъв
случай не могат да забавят получаването на помощи от интернираните лица. Пратките, които
съдържат хранителни продукти или дрехи, не
могат да включват книги. По правило медикаментите се изпращат в колективни пратки.
Член 109
Ако не съществуват специални споразумения между участващите в конфликта страни
относно реда на приемане и разпределяне на
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пратките с колективни помощи, се прилага
правилникът за колективните помощи, приложен към тази Конвенция.
Посочените по-горе специални споразумения в никакъв случай не ограничават правото
на комитетите на интернираните лица да
приемат изпратените колективни помощи,
предназначени за интернираните лица, да
ги разпределят и да се разпореждат с тях в
интерес на получателите им.
Тези споразумения не могат също така
да ограничават правото, което имат представителите на държавата-покровителка, на
Международния комитет на Червения кръст
или на някоя друга организация, която оказва помощ на интернираните лица и носи
отговорност за доставянето на колективните
пратки, да контролират тяхното разпределяне
сред получателите им.
Член 110
Всички пратки с помощи, предназначени
за интернирани лица, се освобождават от
вносни, митнически и други такси.
Всички материали, изпратени по пощата,
включително пратки с помощи и парични
преводи, адресирани от други страни до интернирани лица или изпращани от такива
лица по пощата директно или чрез информационните бюра, предвидени в член 136, и
чрез Централната информационна агенция,
предвидена в член 140, се освобождават от
всякакви пощенски такси както в страните, от
които са изпратени и до които са адресирани,
така и в страните, през които преминават. За
тази цел, по-специално освобождаването от
такси, предвидено във Всемирната пощенска
конвенция от 1947 г. и в споразуменията на
Всемирния пощенски съюз в полза на принадлежащите към неприятелска държава цивилни
лица, които са задържани в лагери или в
граждански затвори, се простира до другите
категории интернирани лица, закриляни от
тази Конвенция. Страните, които не са под
писали посочените по-горе споразумения, са
задължени да обезпечат такова освобождаване
от такси при същите условия.
Разходите по превоза на предназначените
за интернирани лица пратки с помощи, които поради теглото си или по някаква друга
причина не могат да бъдат изпратени по пощата, са за сметка на задържащата държава
в пределите на всички територии, които се
намират под неин контрол. Други държави,
които са страни по тази Конвенция, поемат
разходите по превоза през принадлежащите
им територии.
Свързаните с транспортирането на тези
пратки разходи, които не са предвидени в пред
ходните алинеи, са за сметка на изпращача.
Високодоговарящите страни се стараят да
намалят, доколкото е възможно, таксите за
телеграмите, изпращани от интернираните
лица или адресирани до тях.
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Член 111
В случай че военните операции попречат на
съответните държави да изпълняват задължението си за обезпечаване транспортирането на
пощата и пратките, предвидени в членове 106,
107, 108 и 113, съответните държави-покровителки, Международният комитет на Червения
кръст или някоя друга организация, надлежно
одобрена от участващите в конфликта страни,
могат да се заемат с осигуряването на превоза на тези пратки с подходящи транспортни
средства (железопътни превозни средства, моторни превозни средства, плавателни съдове,
въздухоплавателни средства и др.). За тази цел
Високодоговарящите страни се стараят да им
набавят въпросните транспортни средства и
да разрешат придвижването им, особено чрез
издаване на необходимите в това отношение
пропуски.
Този транспорт може също така да бъде
използван за изпращането на:
а) кореспонденцията, списъците и докладите, разменяни между Централната информационна агенция, предвидена в член 140, и
националните бюра, предвидени в член 136;
b) кореспонденцията и докладите относно
интернираните лица, които държавите-покровителки, Меж дународният комитет на
Червения кръст или някоя друга организация,
оказваща помощ на интернираните лица,
разменят както със собствените си делегати,
така и с участващите в конфликта страни.
Тези разпоредби с нищо не ограничават
правото на която и да е участваща в конфлик
та страна да осигурява, ако тя предпочита,
други транспортни средства, както и да издава
пропуски на тези транспортни средства при
взаимнодоговорени условия.
Разходите, свързани с използването на тези
транспортни средства, се поемат, пропорционално на важността на пратките, от участващите в конфликта страни, чиито граждани
се ползват от съответните услуги.
Член 112
Цензурата на кореспонденцията, адресирана до интернираните лица или изпращана от
тях, се извършва възможно най-бързо.
Контролът над пратките, предназначени
за интернираните лица, не може да се осъществява при условия, които биха изложили
тяхното съдържание на опасност от увреждане.
Проверката на тези пратки се извършва в присъствието на получателя или на някое друго
интернирано лице, надлежно упълномощено
от него. Доставянето на индивидуалните или
колективните пратки за интернираните лица
не може да бъде забавено под претекст за
затруднения във връзка с цензурата.
Всяка забрана за кореспонденция, постановена по военни или политически причини от
която и да е участваща в конфликта страна,
е временна и колкото е възможно по-краткотрайна.
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Член 113
Задържащите държави осигуряват всички
необходими улеснения за предоставянето посредством държавата-покровителка или чрез
предвидената в член 140 Централна агенция,
или по други подходящи начини, на завещанията, пълномощията и другите документи,
предназначени за интернираните лица или
изпращани от тях.
Във всички случаи задържащите държави
оказват съдействие на интернираните лица при
издаването и надлежната заверка на такива
документи и по-специално им разрешават да
се консултират с адвокат.
Член 114
Задържащата държава предоставя на интернираните лица всички необходими улеснения,
при условие че не са несъвместими с режима
на интерниране и с действащото законодателство, за да могат те да се разпореждат с имуществото си. За тази цел посочената държава
може да им разрешава да напускат мястото,
където са интернирани, при неотложни случаи и ако обстоятелствата позволяват това.
Член 115
При всички случаи, когато едно интернирано лице е страна по съдебен процес, задържащата държава е задължена, ако лицето
пожелае това, да уведоми съответния съд за
неговото задържане и, в рамките на закона, да
обезпечи предприемането на всички необходими мерки, за да не бъде допусната никаква
възможност съдът да прояви пристрастност,
която произтича от интернирането на лицето,
по отношение на подготовката и воденето на
неговото съдебно дело или във връзка с изпълнението на каквото и да е решение от съда.
Член 116
Всяко интернирано лице има правото да
приема, на редовни интервали и колкото е
възможно по-често, посетители и преди всичко
близки роднини.
Доколкото това е възможно, на интернираните лица се разрешава да посещават домовете
си при неотложни случаи, особено при смърт
или тежко заболяване на техни близки.
Г л а в а

I X

НАК АЗАТЕЛНИ И ДИСЦИПЛИНАРНИ
САНКЦИИ
Член 117
Предмет на разпоредбите от тази глава,
действащите закони на територията, където
се намират интернираните лица, продължават да се прилагат по отношение на онези от
тях, които са извършили правонарушения по
време на интернирането.
Ако общите закони, правилниците или
наредбите на съответната територия обявяват
деяния за наказуеми, когато са извършени от
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интернирани лица, но не са наказуеми, ако са
извършени от лица, които не са интернирани,
за тези деяния могат да бъдат налагани само
дисциплинарни наказания.
Никое интернирано лице не може да бъде
наказано повече от един път за едно и също
деяние или по едно и също обвинение.
Член 118
При произнасянето на присъда съдилищата
или съответните власти вземат предвид факта,
че подсъдимият не е гражданин на задържащата държава. Те имат право да намалят
наказанието, предвидено за нарушението, в
което е обвинено интернираното лице, като
при това не са задължени да приложат предвиденото минимално наказание.
Забранено е затварянето в лишени от дневна
светлина помещения и изобщо прилагането
на каквато и да било форма на жестокост.
Интернираните лица, които са изтърпели
дисциплинарно или съдебно наказание, не се
третират по начин, различен от отношението
към другите интернирани лица.
Продължителността на предварителния
арест на интернираното лице се приспада от
срока на всяко включващо лишаването от
свобода наказание, което му е било наложено
по дисциплинарен или съдебен ред.
Комитетите на интернираните лица се
уведомяват за всички съдебни дела, заведени
срещу интернирани лица, на които тези комитети са представители, както и за резултатите
от тези дела.
Член 119
Дисциплинарните наказани я, които се
налагат на интернираните лица, са следните:
1. Глоба, която да не надвишава 50 % от
възнаграждението, което интернираното лице
би получило съгласно разпоредбите на член 95,
за период не по-дълъг от тридесет дни.
2. Прекратяване на привилегии, предоставени извън третирането, предвидено в тази
Конвенция.
3. Нарядни дежурства, които не превишават
два часа дневно, свързани с работа по поддържане на мястото за интерниране.
4. Затвор.
Дисциплинарните наказания не са нехуманни, жестоки или опасни за здравето на
интернираните. При налагането на такива
наказания се взема предвид възрастта, полът
и здравословното състояние на интернираните лица.
Продължителността на всяко наказание
в никакъв случай не превишава допустимия
максимум от тридесет последователни дни,
дори ако интернираното лице е отговорно за
няколко дисциплинарни нарушения по времето на разглеждането на неговия случай,
независимо дали тези нарушения са свързани
помежду си.
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Член 120
Интернираните лица, които са заловени
отново след бягството им или при опит за
бягство, подлежат само на дисциплинарно
наказание за това свое деяние, дори и в случай на повторно престъпление.
Независимо от разпоредбата на член 118,
алинея 3 интернираните лица, получили наказание за бягство или опит за бягство, могат
да бъдат подложени на специален надзор при
условие, че такъв режим не засяга здравословното им състояние, прилаган е в някое място
за интерниране и не води до нарушаване на
която и да е от гаранциите, предоставени им
от тази Конвенция.
Интернирани лица, които помагат или
подбуждат за извършване на бягство или опит
за бягство, подлежат само на дисциплинарно
наказание.
Член 121
Бягството или опитът за бягство, дори
ако са повторно извършени, не се считат за
утежняващо вината обстоятелство в случай, че
интернираното лице е подведено под съдебна
отговорност за правонарушения, извършени
по време на бягството.
Участващите в конфликта страни се стараят
компетентните власти да проявяват снизходителност при вземане на решение, дали дадено
правонарушение, извършено от интернирано
лице, трябва да бъде наказано по съдебен или
дисциплинарен ред, по-специално във връзка
с бягство или опит за бягство.
Член 122
Деяния, които съставляват нарушения на
установения дисциплинарен ред, се разследват незабавно. По-специално това правило
се прилага при случай на бягство или опит
за бягство. Заловеното интернирано лице се
предава на компетентните органи възможно
най-бързо.
В случай на дисциплинарни нарушения
предварителният арест се намалява до възможния минимум за всички интернирани
лица и не надвишава четиринадесет дни. Във
всички случаи времетраенето му се приспада
от срока на всяка присъда, която предвижда
лишаване от свобода.
Разпоредбите на членове 124 и 125 се прилагат по отношение на интернирани лица,
които са задържани в предварителен арест
за дисциплинарни нарушения.
Член 123
Без да се засягат компетенциите на съдилищата и на върховните власти, дисциплинарни
наказания могат да бъдат налагани само от
коменданта на съответното място за интерниране или от отговорен офицер или служител, който го замества или на когото той е
делегирал дисциплинарните си правомощия.
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Преди определянето на каквото и да е
дисциплинарно наказание обвиненото интернирано лице следва точно да се информира
относно правонарушенията, в които е обвинено, както и да получи възможност да обясни
своето поведение и да се защити. По-специално
му се разрешава да призове свидетели и да
ползва, ако е необходимо, услугите на квалифициран преводач. Решението се произнася
в присъствието на обвиняемия и на член от
съответния Комитет на интернираните лица.
Периодът между произнасянето на решение
за дисциплинарно наказание и неговото изпълнение не трябва да надхвърля един месец.
Когато на интернирано лице е наложено
ново дисциплинарно наказание, между привеждането в изпълнение на всяко от наказанията следва да има най-малко тридневен
промеждутък, ако някое от тях е с продължителност десет или повече дни.
Комендантът на мястото за интерниране
води регистър на наложените дисциплинарни наказания, който следва да е достъпен за
проверка от представители на държаватапокровителка.
Член 124
Интернираните лица в никакъв случай не
се преместват в наказателни заведения (затвори, изправителни домове, каторги и др.), за
да изтърпяват там дисциплинарни наказания.
Помещенията, в които са изтърпявани
дисциплинарни наказания, трябва да са съобразени с хигиенните норми; по-специално
на интернираните лица трябва да бъдат осигурявани подходящи постелъчни принадлежности. Наказаните интернирани лица имат
възможност да поддържат личната си хигиена.
Интернирани жени, които изтърпяват дисциплинарно наказание, се затварят в отделни
от мъжете помещения и са поставени под
прекия надзор на жени.
Член 125
Интернирани лица, на които е наложено
дисциплинарно наказание, имат правото да
се упражняват и да стоят на открито поне
два часа дневно.
На тях им е позволено, ако пожелаят,
да подлежат на всек идневен медицинск и
преглед. Те получават вниманието, което се
изисква от здравословното им състояние, и
ако е необходимо, се преместват в лазарета
на съответното място за интерниране или в
болница.
Разрешено им е да четат и пишат, както и
да изпращат и да получават писма. Изпратените до тях колети и парични преводи могат
да бъдат задържани до изтичане срока на
наказанието им; междувременно тези пратки
се поверяват на Комитета на интернираните
лица, който е задължен да предава на лазарета
намиращите се в тях хранителни продукти,
които подлежат на разваляне.
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Никое интернирано лице, на което е наложено дисциплинарно наказание, не се лишава
от правата съгласно разпоредбите на членове
107 и 143 от тази Конвенция.
Член 126
Разпоредбите на членове 71 – 76 се прилагат по аналогия и спрямо съдебните дела
срещу интернирани лица, които се намират
в пределите на националната територия на
задържащата държава.
Г л а в а

X

ПРЕМЕСТВАНИЯ НА ИНТЕРНИРАНИ
ЛИЦА
Член 127
Преместването на интернирани лица се
извършва винаги по хуманен начин. Като
общо правило то се осъществява с влак или
с други транспортни средства и при условия,
които са поне равни на тези, при които се
осъществяват преместванията на войските на
задържащата държава. Когато по изключение
се налага преместването да се извърши пеша,
предприемането му е допустимо само ако
физическото състояние на интернираните
лица позволява това и ако те не биха били
изложени на опасност от преумора.
При преместването на интернирани лица
задържащата държава им осигурява питейна вода и храна, достатъчни по количество,
качество и разнообразие, за да могат те да
бъдат в добро здраве, както и необходимото
облекло, подходящ подслон и необходимите
медицински грижи. Задържащата държава
взема всички подходящи предохранителни
мерки, за да обезпечи безопасността им по
време на преместването, като изготвя преди
отпътуването им пълен списък на преместваните интернирани лица.
Интернираните ранени, болни и инвалиди,
както и родилките, не се преместват, ако пътуването би увредило сериозно състоянието
им, освен когато това е крайно наложително
заради тяхната безопасност.
Ако бойните действия се изтеглят до място
за интерниране, интернираните лица, които
са на това място, не се преместват, освен когато преместването им може да се осъществи
при достатъчни условия на безопасност или
когато те са изложени на по-малък риск при
преместване, отколкото ако останат по местата, където се намират.
Задържащата държава, като решава да
осъществи преместване на интернирани лица,
е задължена да вземе предвид интересите на
тези лица и по-специално да не извършва
каквито и да било действия, които биха увеличили трудностите по тяхното репатриране
или връщане по домовете им.
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Член 128
В случай на преместване интернираните
лица официално се уведомяват за отпътуването
и за новия им пощенски адрес. Това уведомяване се извършва своевременно, за да могат
те да приготвят багажа си и да информират
близките си.
Разрешено им е да вземат със себе си
личните си вещи, кореспонденцията си и
пристигналите за тях колети. Ако условията на
преместването налагат такава необходимост,
тежестта на този багаж може да бъде ограничавана, но в никакъв случай до стойност, помалка от 25 килограма на интернирано лице.
Кореспонденцията и колетите, изпращани
в предишното място за интерниране, им се
препращат незабавно.
Комендантът на мястото за интерниране
е задължен да предприема, в съгласие с Комитета на интернираните лица, всички необходими мерки, за да се обезпечи превозът на
колективните имущества на интернираните
лица и на багажа, който те не биха могли да
вземат със себе си вследствие на ограниченията, наложени въз основа на втората алинея.
Г л а в а
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СМЪРТНИ СЛУЧАИ
Член 129
Завещанията на интернираните лица се приемат на отговорно съхранение от отговорните
власти; в случай на смърт на интернирано лице
неговото завещание се предоставя незабавно
на предварително посоченото от него лице.
Смъртта на интернираните лица се констатира във всички случаи от лекар, след
което се съставя смъртен акт, който посочва
причините за смъртта и обстоятелствата, при
които тя е настъпила.
Съобразно процедурата, която действа на
територията, където се намира мястото за
интерниране, се изготвя официален смъртен
акт, който се регистрира по съответния ред.
Надлежно заверено копие от този смъртен
акт незабавно се изпраща до държаватапокровителка и до предвидената в член 140
Централна агенция.
Член 130
Властите на задържащата държава отговарят за това, интернираните лица, които са
починали по време на интернирането им, да
се погребат със съответната почит и ако е
възможно, съобразно обредите на религията,
която са изповядвали, а гробовете им да бъдат
зачитани, добре поддържани и обозначени по
начин, който позволява лесното им намиране.
Починалите интернирани лица се погребват в индивидуални гробове, освен когато
неизбежни обстоятелства налагат да бъде
използван общ гроб. Телата могат да бъдат
кремирани само по наложителни хигиенни
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съображения, поради свързани с религията
на починалия фактори или ако самото лице е
изявило желание за това. В случай на кремация
обстоятелствата и причините за нея трябва
да се посочват в смъртния акт на починалия.
Прахът се приема за отговорно съхранение
от властите на задържащата държава и се
предоставя възможно най-скоро на близките
на починалия.
Веднага след като обстоятелствата позволят
и не по-късно след приключване на военните
действия, задържащата държава следва да
предостави посредством информационните
бюра, предвидени в член 136, на държавите,
към които са принадлежа ли почина лите
интернирани лица, списъци на гробовете на
починалите интернирани лица. Тези списъци
съдържат всички сведения, необходими за
установяване самоличността на починалите
интернирани лица и точното местонахождение
на техните гробове.
Член 131
Всеки смъртен случай или всяко сериозно
нараняване на интернирано лице, причинено
или за което се предполага, че е причинено
от охраната, от друго интернирано лице или
от някой друг извършител, както и всеки
смъртен случай, причината за който е неизвестна, незабавно следва да бъдат последвани
от официално разследване, предприето от
задържащата държава.
До държавата-покровителка незабавно се
изпраща съобщение относно това. Вземат се
показания от свидетелите, а на посочената
държава-покровителка се предоставя доклад,
който включва тези показания.
Ако разследването установи вина на едно
и л и повече л и ца, за д ърж а щата д ърж а ва
предприема всички необходими мерки за
съдебно преследване на отговорните за това
лице или лица.
Г л а в а
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ОСВОБОЖДАВАНЕ, РЕПАТРИРАНЕ ИЛИ
НАСТАНЯВАНЕ В НЕУТРАЛНИ СТРАНИ
Член 132
Всяко интернирано лице се освобождава
от задържащата държава веднага след като
причините, които са обусловили необходимостта от неговото интерниране, престанат
да съществуват.
Освен това у част ващ и те в конфлик та
страни полагат усилия да сключат по време
на военните действия споразумения относно
освобождаването, репатрирането, завръщането
по домовете им или настаняването в неутрална държава на някои категории интернирани
лица и по-специално деца, бременни жени и
майки с кърмачета или с малки деца, ранени
и болни и интернирани лица, които са били
задържани за дълъг период от време.
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Член 133
Интернирането се прекратява колкото е
възможно по-скоро след приключването на
военните действия.
Интернирани лица, които се намират на
територията на участваща в конфликта държава, срещу които има висящо наказателно
производство за престъпления, които не подлежат единствено на дисциплинарни наказания,
могат да бъдат задържани до приключване на
такова производство и ако обстоятелствата
изискват това, до изпълнение на наказанието.
Същото се прилага и спрямо интернираните
лица, които са били предварително осъдени
на лишаване от свобода.
Със споразумение меж ду задържащата
държава и заинтересованите държави след
п рек ратяване на военни т е дейс т ви я и ли
окупацията на съответните територии могат
да се създадат комисии за издирване на разпръснатите интернирани лица.
Член 134
Високодоговарящите страни полагат усилия
след приключване на военните действия или
на окупацията да обезпечат завръщането на
всички интернирани лица до последното им
място на пребиваване или да улеснят репатрирането им.
Член 135
Задържащата държава поема разходите
по завръщането на освободените интернирани лица по местата, където са живели към
момента на интернирането, или ако тя ги е
задържала по време на транзитно преминаване
или в открито море – разходите, необходими
за приключване на пътуването или за връщането им до мястото, откъдето са тръгнали.
Когато задържащата държава откаже да
даде разрешение за пребиваване на нейна
територия на някое освободено интернирано
лице, което преди това е имало там постоянно
местожителство, тя е задължена да заплати
разходите по неговото репатриране. Ако интернираното лице обаче избере да се завърне
в собствената си страна на своя отговорност
или по нареждане на правителството на държавата, спрямо която лицето е обвързано с
дълг за вярност, задържащата държава не е
задължена да заплати разходите по пътуването му извън пределите на нейната територия. Задържащата държава не е задължена
да заплаща разходите по репатрирането на
лице, което е било интернирано по негова
собствена молба.
Ако интернираните лица са прехвърлени
по реда на член 45, изпращащата и приемащата ги държава се споразумяват относно
дела на разходите, който всяка от тях следва
да поеме.
Предходните разпоредби не са във вреда на
такива специални споразумения, които могат
да се сключат между участващите в конфликта
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страни относно размяната и репатрирането
на техни граждани, които се намират във
властта на неприятеля.
Р А З Д Е Л

V

ИНФОРМАЦИОННИ БЮРА И ЦЕНТРАЛНА
ИНФОРМАЦИОННА АГЕНЦИЯ
Член 136
При започването на конфликт и при всички
случаи на окупация всяка от участващите в
конфликта страни създава официално информационно бюро, отговорно за получаването
и предоставянето на информация относно
закриляните лица, намиращи се в нейна власт.
Всяка от участващите в конфликта страни
във възможно най-кратък срок предоставя на
своето бюро информация относно предприетите от нея мерки спрямо всяко задържано
за повече от две седмици, подложено на
принудително пребиваване или интернирано
закриляно лице. Освен това тя изисква от
различните заинтересовани служби да предоставят своевременно на посоченото по-горе
бюро информация за настъпилите промени
по отношение на тези закриляни лица, като
например преместване, освобождаване, репатриране, бягство, приемане в болница,
раждане и смърт.
Член 137
По най-бързия начин чрез държавите-покровителки и също така чрез Централната
агенция, предвидена в член 140, всяко национално бюро незабавно изпраща информация
относно закриляните лица на държавите,
чиито граждани са те, или на държавите, на
чиято територия пребивават. Бюрата също
така отговарят на всички запитвания, които
могат да бъдат получени относно закриляните лица.
Информационните бюра предават информацията относно закриляното лице освен в
случаите, при които това би могло да причини
вреда на засегнатото лице или на близките
му. Дори и в този случай, информацията
не може да бъде отказвана на Централната
агенция, която, след като бъде уведомена за
обстоятелствата, взема необходимите предпазни мерки, посочени в член 140.
Всички писмени съобщения, направени
от което и да е бюро, се заверяват с подпис
или печат.
Член 138
Получената и предадена от националното
бюро информация е от естество, позволяващо
точното установяване на самоличността на
закриляното лице и бързото известяване на
близките му. Информацията по отношение
на всяко лице включва най-малко неговото
фамилно име, собствени имена, място и дата
на раждане, националност, последно место
пребиваване и отличителни белези, собствено
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име на бащата и моминско име на майката,
дата, място и естество на мерките, предприети по отношение на лицето, адрес, на който
може да му бъде изпращана кореспонденция,
и име и адрес на лицето, което трябва да бъде
информирано.
Информацията относно здравословното
състояние на тежко болните или тежко ранените интернирани лица също така се предава
периодично и по възможност всяка седмица.
Член 139
Освен това всяко национално информационно бюро е отговорно за събирането на всички
ценни лични вещи, оставени от закриляните
лица, посочени в член 136, и по-специално
от онези от тях, които са репатрирани или
освободени или които са избягали или починали; бюрото изпраща тези ценни лични
вещи на заинтересованите лица директно или
ако е необходимо, посредством Централната
агенция. Тези вещи се изпращат от бюрото
в запечатани пакети, придружени от декларация, съдържаща ясни и пълни данни за
самоличността на притежателя на вещите и
от пълен списък на съдържанието на пакета.
За приемането и изпращането на всички ценни лични вещи се водят подробни регистри.
Член 140
В неутрална държава се създава Централна информационна агенция за закрила на
лица и по-специално за интернирани лица.
Международният комитет на Червения кръст
предлага на заинтересованите държави, ако
сметне това за необходимо, организирането на
такава агенция, която може да бъде същата
като предвидената в член 123 от Женевската
конвенция от 12 август 1949 г. относно третирането на военнопленниците.
Агенцията е натоварена с функцията да
събира цялата информация от вида, предвиден
в член 136, която тя може да получи по официален или частен път, и да я предава колкото
е възможно по-бързо на страните по произход
или по пребиваване на заинтересованите лица,
освен когато това предаване на сведения би
могло да причини вреда на лицата, за които
тези сведения се отнасят, или на близките
им. Тя получава от участващите в конфлик
та страни всички необходими улеснения за
извършване на предаването.
Високодоговарящите ст рани и по-специално онези от тях, чиито граж дани се
ползват от услугите на Централната агенция,
се приканват да оказват на тази агенция
необходимата финансова подкрепа, от която
би имала нужда.
Пред ходните разпоредби не т рябва по
никакъв начин да бъдат т ълк у вани като
ограничаващи хуманитарните дейности на
Международния комитет на Червения кръст
и на дружествата за оказване на помощ, посочени в член 142.
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Член 141
Националните информационни бюра и
Цен т ра лната информационна агенци я се
освобождават от пощенски такси за цялата
кореспонденция, също така се ползват от освобождаването, предвидено в член 110, както
и доколкото е възможно, от освобождаване
от телеграфни такси или поне от значително
намалени ставки.
Ч АСТ I V
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КОНВЕНЦИЯТА
Р А З Д Е Л

I

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
Член 142
При спазване на мерките, които задържащите държави могат да сметнат за крайно
необход и м и за гара н т и ра не т о на своя та
си г у рно с т и л и за у дов ле т воря ва не т о на
някоя друга основателна потребност, представителите на религиозните организации,
дружествата за оказване на помощ или други
организации, които подпомагат закриляните
лица, получават от тези държави за себе си
или за надлежно упълномощените от тях
лица всички улеснения, за да могат да посещават закриляните лица, да разпределят
постъпилите от всякакви източници помощи
и материали, предназначени за образователни или религиозни цели или за отдиха на
закриляните лица, или за подпомагането им
при организиране на свободното им време в
местата за интерниране. Такива дружества
или организации могат да бъдат учредявани
на територията на задържащата държава или
в някоя друга страна или да имат международен характер.
Задържащата държава може да ограничи
броя на дружествата и организациите, на
чиито делегати е разрешено да упражняват
своята дейност на нейна територия и под неин
надзор, при условие обаче, че това ограничение не пречи да бъде оказвана ефективна и
адекватна помощ на всички закриляни лица.
Специалното място на Международния
комитет на Червения кръст в тази област се
признава и зачита по всяко време.
Член 143
На представителите или делегатите на
държавите-покровителки е разрешено да посещават всички места, в които се намират
закриляни лица, и по-специално местата за
интерниране, задържане и работа.
Те имат достъп до всички помещения, които
се използват от закриляните лица, и могат
да разговарят с тях без свидетели, лично или
чрез преводач.
Тези посещения могат да бъдат забранявани
по изключение и временно само в случай на
неотложна военна нужда. Времетраенето и
честотата им не се ограничават.

С Т Р.

80

ДЪРЖАВЕН

Представителите и делегатите имат пълна
свобода при избора на местата, които желаят
да посетят. Задържащата държава или държавата-окупатор, държавата-покровителка и,
при необходимост, държавата по произход на
лицата, които ще бъдат посещавани, могат да
се споразумеят за участие в тези посещения да
бъдат допускани сънародници на съответните
интернирани лица.
Делегатите на Международния комитет на
Червения кръст се ползват от същите привилегии. Определянето на тези делегати подлежи
на одобрение от страна на държавата, в чиято
власт се намират териториите, където те ще
изпълняват своите задължения.
Член 144
Високодоговарящите страни се задължават
да разпространяват във възможно най-голяма
степен както в мирно време, така и по време
на война текста на тази Конвенция в своите
страни и по-специално да включват изучаването є във военните учебни програми и ако
е възможно, в тези за цивилните лица, за да
могат нейните принципи да бъдат известни
на цялото население.
Цивилните, военните, полицейските или
другите власти, които по време на война носят
отговорности спрямо закриляните лица, трябва
да разполагат с текста на Конвенцията и да
са специално инструктирани по отношение
на нейните разпоредби.
Член 145
Високодоговарящите страни си предават
една на друга посредством Швейцарския федерален съвет, а по време на военни действия
посредством държавите-покровителки официалните преводи на тази Конвенция, както и
законите и правилниците, които те могат да
приемат, за да осигурят прилагането є.
Член 146
Високодоговарящите страни се задължават
да предприемат всички необходими законодателни мерки, за да осигурят ефективни
наказателни санкции спрямо лица, извършили
или разпоредили извършването на някое от
тежките нарушения на тази Конвенция, определени в следващия член.
Всяка Високодоговаряща страна има задължението да издири лицата, за които съществуват доказателства, че са извършили или
че са разпоредили извършването на такива
тежки нарушения, и независимо от тяхната
националност да предаде тези лица на собствените си съдилища. Тя може също така, ако
предпочита и в съответствие с разпоредбите
на своето собствено законодателство, да ги
предаде, за да бъдат съдени, на друга засегната Високодоговаряща страна, при условие
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че тази Високодоговаряща страна разполага
с доказателства, които є дават основание да
повдигне обвинение срещу тези лица.
Всяка Високодоговаряща ст рана е задължена да вземе необходимите мерки за
възпирането на всички действия, които са
в разрез с разпоредбите на тази Конвенция
и не са включени сред тежките нарушения,
определени в следващия член.
При всички обстоятелства обвиняемите
лица се ползват от гаранции за надлежен
съдебен процес и защита, които не могат
да бъдат по-малко благоприятни от тези,
предвидени в член 105 и последващите от
Женевската конвенция от 12 август 1949 г.
относно третирането на военнопленниците.
Член 147
Тежките нарушения, до които се отнася
предходният член, са тези, които включват
някое от следните деяния, ако са извършени
срещу лица или имущество, закриляни от тази
Конвенция: предумишлено убийство, изтезания или нехуманно третиране, включително
биологически експерименти, преднамерено
причиняване на големи страдания или тежки увреждания на тялото или на здравето,
незаконно депортиране или преместване,
или неправомерно затваряне на закриляно
лице, принуждаване на закриляно лице да
служи в силите на неприятелска държава,
или умишлено лишаване на закриляно лице
от предвиденото в тази Конвенция право на
справедлив и редовен съдебен процес, вземане на заложници и незаконно и произволно
извършване на значителни разрушения и
присвоявания на имущество, без да са оправдани от военна необходимост.
Член 148
Никоя Високодоговаряща страна не може
да освободи себе си или някоя друга Високодоговаряща страна от отговорностите, които
тя или другата Високодоговаряща страна носят
по отношение на нарушенията, посочени в
предходния член.
Член 149
Във връзка с всяко предполагаемо нарушение на Конвенцията по искане на участваща
в конфликта страна се назначава провеждането на разследване по начин, подлежащ на
определяне от заинтересованите страни.
Ако не бъде постигнато съгласие относно
процедурата за провеждане на разследване,
страните следва да се договарят за избора на
арбитър, който ще реши каква процедура да
бъде следвана.
Щом бъде установено нарушението, участващите в конфликта страни са задължени да
наложат прекратяването му и да предприемат
необходимите мерки срещу извършителите
във възможно най-кратък срок.
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Р А З Д Е Л

I I

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Член 150
Тази Конвенция е съставена на английски
и френски език. Двата текста са еднакво
автентични.
Швейцарският федерален съвет предприема
действия да бъдат изготвени официални преводи на Конвенцията на руски и испански език.
Член 151
Тази Конвенция, която носи днешна дата,
е отворена за подписване до 12 февруари
1950 г. от името на държавите, представени на
конференцията, която беше открита в Женева
на 21 април 1949 г.
Член 152
Тази Конвенция се ратифицира във възможно най-кратък срок и ратификационните
документи се депозират в Берн.
За депозирането на всеки ратификационен
документ се съставя протокол, а Швейцарският
федерален съвет изпраща заверени копия от
този протокол до всички държави, от чието
име е била подписана Конвенцията или чието
присъединяване е било нотифицирано.
Член 153
Тази Конвенция влиза в сила шест месеца
след като бъдат депозирани не по-малко от
два ратификационни документа.
Впоследствие тя влиза в сила за всяка
Високодоговаряща страна шест месеца след
депозирането на ратификационния є документ.
Член 154
В отношенията между държавите, които са
обвързани с Хагските конвенции от 29 юли
1899 г. или от 18 октомври 1907 г. относно
законите и обичаите на сухопътната война и
които са страни по тази Конвенция, последната
се прилага като допълнение към раздели II и
III на Правилника, приложен към посочените
по-горе Хагски конвенции.
Член 155
От датата на влизането є в сила тази Конвенция е открита за присъединяването на
всяка държава, от чието име тази Конвенция
не е била подписана.
Член 156
Всяко присъединяване се съобщава писмено на Швейцарския федерален съвет и влиза
в сила шест месеца след датата, на която е
получено.
Швейцарският федерален съвет уведомява
за тези присъединявания всички държави, от
чието име е била подписана Конвенцията или
чието присъединяване е било нотифицирано.
Член 157
Ситуациите, предвидени в членове 2 и 3,
позволяват незабавно да влязат в сила ратификациите и присъединяванията, които са били
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депозирани или съответно нотифицирани от
участващите в конфликта страни преди или
след началото на военните действия или на
окупацията. Швейцарският федерален съвет
съобщава по най-бързия възможен начин за
всички ратификации или присъединявания,
получени от участващите в конфликта страни.
Член 158
Всяка от Високодоговарящите страни има
право да денонсира тази Конвенция.
Денонсирането се нотифицира писмено
на Швейцарския федерален съвет, който го
предава на правителствата на всички Високодоговарящи страни.
Денонсирането влиза в сила една година
след като е било нотифицирано на Швейцарския федерален съвет. Ако обаче към момента на нотифицирането му денонсиращата
държава участва в конфликт, денонсирането
влиза в сила едва след сключването на мир
и след приключване на операциите по освобождаване, репатриране и възстановяване на
местожителството на лицата, закриляни от
тази Конвенция.
Денонсирането влиза в сила само по отношение на денонсиращата държава. То не може
по никакъв начин да повлияе на задълженията, с които участващите в конфликта страни
остават обвързани по силата на принципите
на международното право, произтичащи от
установените между цивилизованите народи
обичаи, от нормите на хуманността и повелите
на обществената съвест.
Член 159
Швейцарският федерален съвет регистрира
тази Конвенция в Секретариата на Организацията на обединените нации. Швейцарският
федерален съвет също така информира Сек
ретариата на Организацията на обединените
нации за всички ратификации, присъединявания и денонсирания, които е получил по
отношение на тази Конвенция.
В доказателство за което долуподписаните, след като представиха пълномощията си,
подписаха тази Конвенция.
Съставена в Женева на 12 август 1949 г.
на английски и френски език. Оригиналът се
депозира в архивите на Швейцарската конфедерация. Швейцарският федерален съвет
предава заверени копия от него на всяка от
държавите, които са подписали тази Конвенция
или са се присъединили към нея.
ПРИЛОЖЕНИЕ І
Проектоспоразумение относно санитарните
и безопасни зони и пунктове
Член 1
Санитарните и безопасни зони са изключително запазени за лицата, посочени в член 23
от Женевската конвенция от 12 август 1949 г.
за подобряване участта на ранените и болните
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в действащите въоръжени сили и в член 14
от Женевската конвенция от 12 август 1949 г.
относно закрилата на цивилните лица по време
на война, както и за персонала, натоварен с
организирането и администрирането на тези
зони и пунктове и с полагането на грижи за
настанените в тях лица.
Независимо от това лицата, чието постоянно пребиваване е в пределите на тези зони,
имат право да останат там.
Член 2
Никое от лицата, които пребивават на
каквото и да е основание в санитарна и безопасна зона, не може да извършва в зоната
или извън нея дейност, пряко свързана с
военните операции или с производството на
военни материали.
Член 3
Държавата, която създава санитарна и
безопасна зона, предприема всички необходими мерки, за да забрани достъпа на всички
лица, които нямат право да пребивават или
да влизат в нея.
Член 4
Санитарните и безопасни зони отговарят
на следните условия:
а) да представляват само малка част от
територията, която се намира под контрола
на държавата, която ги е създала;
b) да са слабо населени по отношение на
възможностите за настаняване;
c) да са отдалечени и освободени от каквито
и да било военни обекти или големи промишлени или административни учреждения;
d) да не се намират в райони, които по
всяка вероятност могат да придобият важно
значение за провеждането на войната.
Член 5
Санитарните и безопасни зони са предмет
на следните изисквания:
а) комуникационните линии и транспортни
средства, които притежават, да не се използват
за превоз на военнослужещи или на военна
материална част, дори и при транзитно преминаване;
b) при никакви обстоятелства да не бъдат
защитавани с военни средства.
Член 6
Санитарните и безопасни зони са обозначени с наклонени червени ивици на бял фон,
поставени върху сградите и по периферията.
Зоните, запазени изключително за ранени
и болни, могат да са обозначени с емблеми
червен кръст (червен полумесец, червен лъв
и слънце) на бял фон.
През нощта могат да са обозначени по
подобен начин с подходящо осветяване.
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Член 7
Държавите изпращат на всички Високодоговарящи страни в мирно време или при
започването на военните действия списък на
санитарните и безопасни зони, които се намират на териториите под техен контрол. Те
също така ги уведомяват за всяка нова зона,
създадена по време на военните действия.
Веднага щом неприятелската страна получи
посочената по-горе нотификация, зоната се
счита за правомерно установена.
Ако обаче неприятелската страна прецени, че условията на това споразумение не са
изпълнени, тя може да откаже да признае
зоната, като уведомява веднага за своя отказ
страната, която отговаря за тази зона, или да
признае зоната в зависимост от установяването
на контрола, предвиден в член 8.
Член 8
Всяка държава, която признае една или
повече санитарни и безопасни зони, установени от неприятелската страна, има правото да
поиска една или повече специални комисии
да контролират дали зоните отговарят на условията и изискванията по това споразумение.
За тази цел членовете на специалните комисии имат по всяко време свободен достъп до
различните зони и могат дори да пребивават
там постоянно. Те получават всички необходими улеснения за изпълнение на задълженията
си по осъществяването на контрол.
Член 9
Ако специалните комисии констатират
факти, които по тяхна преценка са в разрез с
разпоредбите на това споразумение, те трябва
незабавно да уведомят за това държавата, под
чийто контрол се намира тази зона, и да определят срок от пет дни, в рамките на който
тя да ги отстрани. Те надлежно уведомяват
държавата, която е признала зоната.
Ако при изтичането на срока държавата,
под чийто контрол се намира зоната, не се е
съобразила с предупреждението, неприятелската страна може да заяви, че повече не е
обвързана с това споразумение по отношение
на тази зона.
Член 10
Държавата, която е създала една или повече
санитарно-безопасни зони, както и неприятелските страни, които са били уведомени за
тяхното съществуване, определят или осигуряват номинирането от държавите-покровителки
или от други неутрални държави на лицата,
които могат да бъдат членове на специалните
комисии, посочени в членове 8 и 9.
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Член 11
При никакви обстоятелства санитарните
и безопасни зони не могат да бъдат обект на
нападение. Участващите в конфликта страни
са задължени да ги защитават и зачитат по
всяко време.
Член 12
В случай на окупация на територия намиращите се в нея санитарни и безопасни зони
продължават да бъдат зачитани и използвани
като такива.
Държавата-окупатор може обаче да промени тяхното предназначение, при условие
че са взети всички мерки за осигуряване
безопасността на настанените в тях лица.
Член 13
Това споразумение се прилага също по
отношение на пунктове, които държавите
могат да използват за същите цели както
санитарните и безопасни зони.
ПРИЛОЖЕНИЕ ІІ
Проектоправилник относно колективните
помощи за цивилни интернирани лица
Член 1
Комитетите на интернираните лица имат
правото да разпределят пратките с колективни помощи, за които носят отговорност, сред
всички интернирани лица, зачислени админис
тративно към тяхното място за интерниране,
включително сред онези интернирани, които
се намират в болница или в затвор, или в
други наказателни заведения.
Член 2
Разпределянето на пратките с колективни
помощи се осъществява в съответствие с
указанията на дарителите и съгласно план, изготвен от комитетите на интернираните лица.
Разпределянето на лекарствените средства
обаче се извършва по възможност в съгласие
с най-старшите по звание военни лекари, като
последните могат да се отклоняват от тези
указания, ако нуждите на техните пациенти
в болниците и лазаретите го изискват. В така
определените граници разпределянето винаги
се осъществява по справедлив начин.
Член 3
Членовете на комитетите на интернираните
лица имат правото да отиват до железопътните гари или до други намиращи се в близост
до тяхното място за интерниране пунктове,
където се получават пратки с помощи, за да
могат да проверяват количеството, както и
качеството на получените стоки и да изготвят
подробни отчети за това до дарителите.
Член 4
На комитетите на интернираните лица се
осигуряват необходимите улеснения, за да
могат да проверяват дали разпределянето на
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колективни помощи във всички подразделения и допълнителни звена в местата им за
интерниране е било извършено в съответствие
с техните инструкции.
Член 5
Комитетите на интернираните лица имат
правото да попълват и да изискват от членовете на комитетите на интернираните лица
в трудови отряди или от най-старшите по
звание военни лекари на лазарети и болници да попълват формуляри или въпросници,
предназначени за дарителите, които се отнасят до колективните помощи (разпределяне,
нужди, количества и др.). Тези формуляри и
въпросници, надлежно попълнени, незабавно
се изпращат на дарителите.
Член 6
За да се осигури редовното разпределяне
на колективни помощи за интернираните
лица в мястото им за интерниране и за да
бъдат удовлетворени нуждите, които могат
да възникнат поради пристигането на нови
групи интернирани лица, на комитетите на
интернираните лица е разрешено да създават
и поддържат достатъчни запаси от колективни помощи. За тази цел те разполагат с
подходящи складове; всеки склад е снабден
с две ключалки, като ключовете за едната се
съхраняват от Комитета на интернираните
лица, а ключовете за другата – от коменданта
на мястото за интерниране.
Член 7
Високодоговарящите ст рани и по-специално задържащите държави разрешават,
доколкото е възможно и при условията на
наредбите относно снабдяването на населението с храна, на тяхна територия да бъдат
осъществявани всякакви покупки на стоки
с оглед разпределянето на колективни помощи за интернираните лица. Те също така
улесняват прехвърлянето на средства и други
финансови мерки от техническо или административно естество, предприемани с оглед
осъществяването на такива покупки.
Член 8
Предходните разпоредби не представляват
пречка за правото на интернираните лица
да пол у чават колек т ивни помощ и п реди
пристигането им в място за интерниране
или по време на преместването им, нито за
възможността на представителите на държавата-покровителка или на Международния
комитет на Червения кръст или на някоя
друга хуманитарна организация, която оказва
помощ на интернираните лица и е отговорна за
доставянето на такива помощи, да гарантират
тяхното разпределяне сред получателите им
по всякакъв друг начин, който те преценят
за целесъобразен.
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ПРИЛОЖЕНИЕ ІІІ
І. Карта за интерниране
1. Лицева страна
ПОЩА ЗА ЦИВИЛНИ ИНТЕРНИРАНИ ЛИЦА Освободена от пощенска такса
ПОЩЕНСКА КАРТИЧКА

ВАЖНО
ЦЕНТРАЛНА ИНФОРМАЦИОННА АГЕНЦИЯ
Настоящата карта трябва да бъде попълнена от
ЗА ЗАКРИЛЯНИ ЛИЦА
всяко интернирано лице, веднага след като бъде
интернирано и при всяка промяна на адреса му
МЕЖДУНАРОДЕН КОМИТЕТ НА
поради преместване на друго място за интерниране
ЧЕРВЕНИЯ КРЪСТ
или в болница.
Настоящата карта е различна от специалната картичка, която всяко интернирано лице има право
да изпрати на близките си.

2. Обратна страна
Да се пише четливо и с главни букви
2. Фамилно име
5.
7.
8.
9.

(без съкращения)

1. Националност

3. Собствени имена

4. Собствено име на бащата

Дата на раждане …………………………..
6. Месторождение …………....................................................………………
Професия ..…………………………………………………………...........................................................................………..………………
Адрес преди задържането ..………………………………...............................................................…………………….…………..
Адрес на близките ………………………………………………....................................................................………………...………...

*10. Интерниран на:
(или)
идва от (болница и т.н.) на: ……......................................................................…………………………………………………………
*11. Здравословно състояние: ….................................................................……………………………………………………………...
12. Настоящ адрес: …..........................................................................………………………………….………………………………………
13. Дата ………………………………….
14. Подпис: ……………….........…………..…………...
* Да се зачеркне излишното – Да не се добавят забележки – Вж. разяснението на другата страна на
картата.

(Размери на картата за интерниране: 10 х 15 cm)
ІІ. Писмо
СЛУЖБА ЗА ЦИВИЛНИ ИНТЕРНИРАНИ ЛИЦА
____________
Освободено от пощенска такса

До
Улица и номер
Местоназначение (с главни букви)
Провинция или окръг
Държава (с главни букви)
Подател:
Фамилно и собствени имена
Дата и място на раждане
Адрес на интернирането

(Размери на писмото: 29 х 15 cm)
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ІІІ. Картичка за кореспонденция
1. Лицева страна
ПОЩА ЗА ЦИВИЛНИ ИНТЕРНИРАНИ ЛИЦА

Освободена от пощенска такса

ПОЩЕНСК А К АРТИЧК А
До
Улица и номер
Местоназначение (с главни букви)
Провинция или окръг
Държава (с главни букви)

Подател:
Фамилно и собствени имена
Място и дата на раждане
Адрес на интернирането
2. Обратна страна

Дата:
……................................................................…………………………………………...…..………………………………………...……...
……................................................................…………………………………………...…..………………………………………...……...
……................................................................…………………………………………...…..………………………………………...……...
……................................................................…………………………………………...…..………………………………………...……...
……................................................................…………………………………………...…..………………………………………...……...
……................................................................…………………………………………...…..………………………………………...……...
Да се пише само върху пунктираните редове и колкото е възможно по-четливо.
1790

(Размери на картичката за кореспонденция: 10 х 15 cm)

МИНИСТЕРСТВО
НА ИКОНОМИКАТА
И ЕНЕРГЕТИКАТА
МИНИСТЕРСТВО
НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ
НАРЕДБА № РД-16-301
от 10 март 2014 г.

за обстоятелствата, подлежащи на вписване в
регистрите на лицата, извършващи сертифициране на сгради и обследване за енергийна
ефективност на промишлени системи, реда
за получаване на информация от регистрите,
условията и реда за придобиване на квалификация и необходимите технически средства
за извършване на дейностите по обследване
и сертифициране
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С тази наредба се определят:
1. подлежащите на вписване обстоятелства и редът за издаване на удостоверения от
Агенцията за устойчиво енергийно развитие,
наричана по-нататък „агенцията“;
2. редът за вписване в публичните регистри на лицата, извършващи обследване за

енергийна ефективност и сертифициране на
сгради и обследване за енергийна ефективност
на промишлени системи;
3. редът за получаване на информация от
регистрите и нейното актуализиране;
4. условията и редът за придобиване и
признаване на квалификация за извършване
на обследване за енергийна ефективност и
сертифициране на сгради и обследване за енергийна ефективност на промишлени системи.
Чл. 2. (1) Агенцията води отделни регистри на:
1. лицата по чл. 23, ал. 1 и 2 от Закона за
енергийна ефективност (ЗЕЕ), които извършват обследване за енергийна ефективност и
сертифициране на сгради;
2. лицата по чл. 34, ал. 1 ЗЕЕ, които извършват обследване за енергийна ефективност
на промишлени системи.
(2) Регистрите по ал. 1 са публични.
(3) На вписване в регистрите подлежат
лицата по ал. 1, както и предвидените в ЗЕЕ
и наредбата обстоятелства и промените, настъпили в тях.
(4) Обследване за енергийна ефективност и
сертифициране на сгради, както и обследване
за енергийна ефективност на промишлени
системи се извършва само от лицата, вписани
в регистрите по реда на тази наредба.
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Г л а в а

в т о р а

ВПИСВАНЕ В РЕГИСТРИТЕ НА ЛИЦАТА,
ИЗВЪРШВАЩИ ОБСЛЕДВАНЕ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И СЕРТИФИЦИРАНЕ НА СГРАДИ И ОБСЛЕДВАНЕ ЗА
ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА ПРОМИШЛЕНИ СИСТЕМИ
Раздел I
Вписване
Чл. 3. Лицата, които извършват обследване
за енергийна ефективност и сертифициране
на сгради, се вписват в регистъра по чл. 2,
ал. 1, т. 1, наричан по-нататък „регистър на
лицата, извършващи обследване за енергийна
ефективност и сертифициране на сгради, изготвяне на оценка за съответствие на инвестиционните проекти и изготвяне на оценки
за енергийни спестявания“.
Чл. 4. Лицата, които извършват обследване
за енергийна ефективност на промишлени
системи, се вписват в регистъра по чл. 2,
ал. 1, т. 2, наричан по-нататък „регистър на
лицата, извършващи обследване за енергийна
ефективност на промишлени системи и изготвяне на оценки за енергийни спестявания“.
Чл. 5. За всяко вписано в регистрите лице
се създава партида, в която се вписват обстоятелствата по чл. 6.
Раздел II
Подлежащи на вписване обстоятелства
Чл. 6. (1) По партидата на всяко лице по
чл. 23, ал. 1 и по чл. 34, ал. 1 ЗЕЕ се вписват:
1. наименованието на съответния регистър;
2. поредният номер на вписването;
3. видът на лицето – физическо или юридическо лице;
4. наименованието на фирмата, седалището,
адресът на управление, кодът по БУЛСТАТ/
ЕИК на заявителя, съответно – регистрационни данни в случаите на търговска регистрация
по законодателството на държава – членка
на Европейския съюз, или на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на
Конфедерация Швейцария;
5. трите имена и ЕГН на лицето/ата с
представителна власт;
6. номерът и датата на заповедта на изпълнителния директор на агенцията за вписване
в регистъра;
7. номерът и датата на заповедта на изпълнителния директор на агенцията за вписване
на промени в регистъра;
8. номерът и датата на заповедта на изпълнителния директор на агенцията за заличаване
от регистъра;
9. номерът и датата на заповедта на изпълнителния директор на агенцията за отказ за
вписване в регистрите;
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10. номерът и датата на заповедта на изпълнителния директор на агенцията за отказ
за вписване на промени в регистрите;
11. номерът и датата на заповедта на изпълнителния директор на агенцията за издаване
на дубликат на удостоверение;
12. номерът и датата на заповедта на
изпълнителния директор на агенцията за
коригиране на грешки в регистрите;
13. датата и номерът на издаденото удостоверение за вписване в регистъра и срокът
на валидност на удостоверението;
14. датата и номерът на удостоверението за
промяна на вписани обстоятелства и срокът
на валидност на удостоверението;
15. описание на дейността, за която лицето
е вписано в регистъра;
16. трите имена, ЕГН и специалността на лицата – консултанти по енергийна ефективност;
17. забележки по вписани обстоятелства.
(2) По партидата на всяко лице по чл. 23,
ал. 2 ЗЕЕ се вписват:
1. наименованието на регистъра;
2. поредният номер на вписването;
3. трите имена, ЕГН и постоянен адрес
на лицето;
4. специалност;
5. номерът и датата на заповедта на изпълнителния директор на агенцията за вписване
в регистъра;
6. номерът и датата на заповедта на изпълнителния директор на агенцията за вписване
на промени в регистъра;
7. номерът и датата на заповедта на изпълнителния директор на агенцията за заличаване
от регистъра;
8. номерът и датата на заповедта на изпълнителния директор на агенцията за отказ за
вписване в регистрите;
9. номерът и датата на заповедта на изпълнителния директор на агенцията за отказ за
вписване на промени в регистрите;
10. номерът и датата на заповедта на изпълнителния директор на агенцията за издаване
на дубликат на удостоверение;
11. номерът и датата на заповедта на изпълнителния директор на агенцията за коригиране
на грешки в регистрите;
12. датата и номерът на издаденото удостоверение за вписване в регистъра и срокът
на валидност на удостоверението;
13. датата и номерът на удостоверението за
промяна на вписани обстоятелства и срокът
на валидност на удостоверението;
14. описание на дейността, за която лицето
е вписано в регистъра;
15. забележки по вписани обстоятелства.
Чл. 7. (1) Към всяка партида се създава
и поддържа досие, което носи номера на
партидата.
(2) В досието по ал. 1 се съхраняват:
1. искането за вписване в регистъра с приложените към него документи;
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2. заповедта на изпълнителния директор
на агенцията за вписване в регистъра;
3. удостоверението за вписване в регистъра;
4. искането за промяна на вписани в регистъра обстоятелства и заповедта на изпълнителния директор на агенцията за вписване
на промени на вписани обстоятелства;
5. заповедта на изпълнителния директор на
агенцията за вписване на промени в регистъра;
6. удостоверението за вписване на промени
в регистъра;
7. заповедта на изпълнителния директор на
агенцията за заличаване от регистъра;
8. отказът на изпълнителния директор на
агенцията за вписване в регистъра;
9. актовете за констатирани нарушения.
(3) Към досието могат да се съхраняват
и други документи, свързани с дейността
на лице, вписано в регистъра, включително
жалби, оплаквания и доклади на контролните
органи по ЗЕЕ.
Г л а в а

т р е т а

РЕД ЗА ВПИСВАНЕ НА ЛИЦАТА И ЗА
ИЗД АВАНЕ Н А УДОСТОВЕРЕНИЯ. УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ЗАЛИЧАВАНЕ НА ЛИЦАТА, ИЗВЪРШВАЩИ ОБСЛЕДВАНЕ ЗА
ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И СЕРТИФИЦИРАНЕ НА СГРАДИ И ОБСЛЕДВАНЕ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА
ПРОМИШЛЕНИ СИСТЕМИ
Раздел I
Ред за вписване на лицата
Чл. 8. (1) Лицата по чл. 3 и 4 подават до
изпълнителния директор на агенцията писмено
искане за вписване в регистъра или искане
за вписване на промени в регистъра по образци, утвърдени от изпълнителния директор
на агенцията.
(2) Към искането за вписване от лицата по
чл. 23, ал. 1 и по чл. 34, ал. 1 ЗЕЕ се прилагат:
1. документ за търговска регистрация на
лицето, освен ако бъде посочен ЕИК номер по
търговския регистър в съответствие с чл. 23,
ал. 4 от Закона за търговския регистър или
еквивалентен документ за идентификация по
регистъра в съответната държава – членка на
Европейския съюз, на друга държава – страна по
Споразумението за Европейското икономическо
пространство, или Конфедерация Швейцария;
2. декларация, че заявителят притежава необходимите технически средства за осъществяване
на съответната дейност за срока на валидност
на удостоверението за вписване съгласно приложение № 1 и приложение № 2 и заверено
копие от техническите им паспорти, които да
съдържат вида, индивидуалния фабричен номер
и обхвата на техническите средства;
3. списък на персонала от консултанти
по енергийна ефективност, включващ трите
имена, ЕГН и придобитата специалност, определена в ал. 4 или 5, към който се прилагат:
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а) заверено копие от документ, удостоверяващ наличието на завършено висше техническо
образование, признато в Република България;
б) заверено копие от документите, удостоверяващи наличието на стаж по специалността
не по-малко от три години след завършване
на образованието – за лицата с образователно-квалификационна степен „бакалавър“, и
не по-малко от две години след завършване
на образованието за лицата с образователноквалификационна степен „магистър“;
в) заверено копие от документа, удостоверяващ успешно положен изпит от консултанта
по енергийна ефективност за придобиване на
необходимата квалификация за извършване на
обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради – ниво 1, по чл. 23, ал. 3,
т. 1 ЗЕЕ, съответно – за извършване на обследване за енергийна ефективност на промишлени
системи, или други документи, издадени в
съответната държава – членка на Европейския
съюз, или в друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо
пространство, или Конфедерация Швейцария;
г) заверено копие от документ, удостоверяващ съществуващото правоотношение между
заявителя за вписване и консултантите по
енергийна ефективност;
4. декларация по чл. 23, ал. 4, съответно
по чл. 34, ал. 2 ЗЕЕ;
5. заверено копие от документа за внесена
такса, определена в Тарифа за таксите, които
се събират от агенцията, приета с ПМС № 26
от 2012 г. (ДВ, бр. 14 от 2012 г.).
(3) Декларациите по ал. 2, т. 2 и 4 се попълват по образци, утвърдени от изпълнителния
директор на агенцията.
(4) Персоналът по ал. 2, т. 3 включва консултанти по енергийна ефективност по чл. 23,
ал. 1, т. 3 ЗЕЕ със специалности:
1. архитектура или промишлено и гражданско строителство, или строителство на
сгради и съоръжения;
2. топлотехника или топлоенергетика;
3. електроенергетика и електрообзавеждане
и/или електроснабдяване и електрообзавеждане.
(5) Персоналът по ал. 2, т. 3 включва консултанти по енергийна ефективност по чл. 34,
ал. 1, т. 3 ЗЕЕ със специалности:
1. топлоенергетика;
2. топлотехника;
3. електроенергетика и електрообзавеждане и/или електроснабдяване и електрообзавеждане.
(6) Документите по ал. 1, 2 и 3 се подават
на български език в един екземпляр.
(7) Документите, които са издадени на
чужд език, се представят в официален превод.
(8) Искането по ал. 1 се подава от лицата с
представителна власт по закон или от изрично
упълномощено от тях друго лице.
(9) В случаите, когато наименованието
на специалността, посочена в дипломата за
висше образование, се различава от наиме-
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нованието на специалността по ал. 4 и 5 или
чл. 9, ал. 3, съответствието се удостоверява
със служебна бележка от висшето учебно
заведение, издало дипломата, освен когато в
закон е предвидено друго.
(10) Всички копия на внесените документи
се подписват от притежателя им.
Чл. 9. (1) Към искането за вписване от
лицата по чл. 23, ал. 2 ЗЕЕ се прилагат:
1. заверено копие на лична карта;
2. декларация, че заявителят разполага с
необходимите технически средства за осъществяване на дейността за срока на валидност
на удостоверението за вписване съгласно
приложение № 1 и заверено копие от техническите им паспорти, които да съдържат вида,
индивидуалния фабричен номер и обхвата на
техническите средства;
3. заверено копие от документ, удостоверяващ завършено висше техническо образование,
признато в Република България;
4. заверено копие от документите, удостоверяващи наличието на стаж по специалността
не по-малко от три години след завършване
на образованието – за лицата с образователно-квалификационна степен „бакалавър“, и
не по-малко от две години след завършване
на образованието за лицата с образователноквалификационна степен „магистър“;
5. заверено копие на документа, удостоверяващ успешно положен изпит за придобиване
на необходимата квалификация за извършване
на обследване за енергийна ефективност и
сертифициране на сгради – ниво 1 или 2 по
чл. 23, ал. 3 ЗЕЕ, или еквивалентен документ,
издаден от съответната държава – членка на
Европейския съюз, на друга държава – страна
по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или Конфедерация
Швейцария;
6. декларация по чл. 23, ал. 4 ЗЕЕ;
7. заверено копие от документа за внесена
такса, определена в Тарифа за таксите, които
се събират от агенцията, приета от Министерския съвет.
(2) Декларациите по ал. 1, т. 2 и 6 се попълват по образци, утвърдени от изпълнителния
директор на агенцията.
(3) Консултантите по енергийна ефективност по чл. 23, ал. 2 ЗЕЕ трябва да имат
завършена една от следните специалности:
1. архитектура или промишлено и гражданско строителство, или строителство на
сгради и съоръжения; или
2. топлотехника; или
3. топлоенергетика; или
4. електроенергетика и електрообзавеждане
и/или електроснабдяване и електрообзавеждане.
(4) Документите по ал. 1 и 2 се подават на
български език в един екземпляр.
(5) Документите, които са издадени на
чужд език, се представят в официален превод.
(6) Искането се подава от лицето заявител
или от изрично упълномощено друго лице.
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(7) Всички копия на внесените документи
се подписват от притежателя им.
Чл. 10. (1) Искането за вписване в регистрите се разглежда в 14-дневен срок от датата
на постъпването му в агенцията.
(2) В срока по ал. 1 изпълнителният директор на агенцията издава заповед за вписване.
(3) При констатиране на липса на документи
и/или несъответствия в комплекта от документи заявителят се уведомява да отстрани
недостатъците в 5-дневен срок от съобщението
за това с указание, че неотстраняването им ще
предизвика прекратяване на производството.
Срокът за произнасяне започва да тече от
датата на отстраняване на нередовностите.
(4) Изпълнителният директор на агенцията отказва вписване в регистъра, когато
заявителят:
1. не отговаря на изискванията по чл. 23,
ал. 1, 2 или чл. 34, ал. 1 ЗЕЕ и на тази наредба;
2. не е внесъл таксата, определена в Тарифата за таксите, които се събират от агенцията,
приета от Министерския съвет.
(5) Заповедта на изпълнителния директор
на агенцията за вписване в регистъра, съответно заповедта, с която се отказва вписване
в регистъра, се съобщава на заинтересованото
лице в 3-дневен срок от датата на издаването є.
(6) Отказът на изпълнителния директор на
агенцията за вписване в регистъра подлежи
на обжалване по реда на Административно
процесуалния кодекс (АПК) в 14-дневен срок
от датата на съобщаването є.
Чл. 11. (1) Лицето, вписано в регистрите,
е длъжно да съобщи в агенцията всички
промени в декларираните и/или подлежащи
на вписване обстоятелства в 7-дневен срок от
датата на тяхното настъпване.
(2) За вписване на промени в обстоятелствата лицето по ал. 1 предоставя в агенцията
само документите, свързани със съответните
промени.
(3) Когато промените се отнасят до обстоятелства, подлежащи на вписване в регистъра,
изпълнителният директор на агенцията издава
заповед за тяхното вписване.
Раздел II
Ред за издаване на удостоверения
Чл. 12. (1) На лицата, вписани в регистрите
по чл. 3 и 4, се издават удостоверения по образец – приложение № 3, приложение № 4 и/или
приложение № 5, а при вписване на промени
в обстоятелствата по образец – приложение
№ 6, приложение № 7 и/или приложение № 8.
(2) Удостоверението за вписване на лицата
по чл. 23, ал. 1 и по чл. 34, ал. 1 ЗЕЕ в регистрите съдържа:
1. наименование на фирмата, единен идентификационен код, седалище и адрес на управ
ление по търговска регистрация на лицето;
2. трите имена, ЕГН на лицето/ата с представителна власт;
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3. трите имена и ЕГН на персонала от
консултанти по енергийна ефективност;
4. идентификационен номер на лицето в
регистъра;
5. номер и дата на заповедта за вписване
в регистъра;
6. дата на издаване;
7. срок на валидност.
(3) Удостоверението за вписване на лицата
по чл. 23, ал. 2 ЗЕЕ в регистрите съдържа:
1. трите имена и ЕГН на лицето;
2. постоянния адрес на лицето;
3. идентификационен номер на лицето в
регистъра;
4. номер и дата на заповедта за вписване
в регистъра;
5. дата на издаване;
6. срок на валидност.
(4) Удостоверението за вписване на промени
на лицата по чл. 23, ал. 1 и по чл. 34, ал. 1
ЗЕЕ в регистрите съдържа:
1. наименование на фирмата, единен идентификационен код, седалище и адрес на управление по търговска регистрация на лицето;
2. трите имена, ЕГН на лицето/ата с представителна власт;
3. идентификационен номер на лицето в
регистъра;
4. номер и дата на заповедта за вписване
на промените в регистъра;
5. настъпилите промени в обстоятелствата,
подлежащи на вписване;
6. дата на издаване;
7. срок на валидност.
(5) Удостоверението за вписване на промени
на лицата по чл. 23, ал. 2 ЗЕЕ в регистрите
съдържа:
1. трите имена и ЕГН на лицето;
2. постоянния адрес на лицето;
3. идентификационен номер на лицето в
регистъра;
4. номер и дата на заповедта за вписване
на промените в регистъра;
5. настъпилите промени в обстоятелствата,
подлежащи на вписване;
6. дата на издаване;
7. срок на валидност.
(6) Удостоверението се издава в срок до 14
дни от датата на заповедта на изпълнителния
директор на агенцията за вписване.
(7) Не по-късно от 14 дни преди изтичане
срока на валидност на удостоверението лицето може да поиска подновяването му. Към
молбата за подновяване се прилагат документ
за внесена такса и декларация за липса на
промени във вписаните обстоятелства или
документи, удостоверяващи промяна в обстоятелствата по чл. 6, и декларации по чл. 23,
ал. 4, съответно по чл. 34, ал. 2 ЗЕЕ, когато
промяната се отнася до това обстоятелство.
Новото удостоверение се издава с дата, непосредствено следваща датата на изтичане
на срока на валидност на предходното удостоверение.
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Раздел III
Условия и ред за заличаване на лицата, извършващи обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради и обследване
за енергийна ефективност на промишлени
системи
Чл. 13. (1) Изпълнителният директор на
агенцията издава заповед за заличаване на
лицата, вписани в регистрите по чл. 3 и/или
4, при:
1. отпадане на някое от условията по чл. 23,
ал. 1, 2 или чл. 34, ал. 1 ЗЕЕ;
2. представяне на неверни дек ларации
по чл. 23а, ал. 2, т. 2 и 3 ЗЕЕ, съответно по
чл. 34а, ал. 2, т. 2 и 3 ЗЕЕ;
3. когато лицето не е подновило вписването
си в регистрите;
4. влязло в сила наказателно постановление
за извършено нарушение по ЗЕЕ.
(2) Заличаване от регистрите се извършва
и в следните случаи:
1. заличаване на юридическото лице или на
едноличния търговец от търговския регистър;
2. при откриване на процедура по несъстоятелност или ликвидация на търговеца;
3. при смърт или поставяне под запрещение
на физическото лице;
4. след писмено уведомление от лице,
вписано в регистрите, за прекратяване на
дейността му;
5. по писмено искане на лицето, вписано
в регистрите.
(3) Заличаването се вписва в регистъра.
Лицето се уведомява в 3-дневен срок от извършване на вписването.
(4) Заповедта за заличаване от регистъра
подлежи на обжалване по реда на АПК в
14-дневен срок от уведомяването.
(5) Лице, заличено от регистъра на основание ал. 1, т. 2 и 4, може да подаде нова
молба за вписване в регистъра по общия ред
не по-рано от шест месеца след датата на
заличаването.
Г л а в а

ч е т в ъ р т а

ВОДЕНЕ, СЪХРАНЯВАНЕ И РЕД ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ОТ РЕГИСТРИТЕ
Раздел I
Водене и съхраняване на регистрите
Чл. 14. (1) С цел водене на регистрите се
създава компютърна база данни за лицата
и обстоятелствата, подлежащи на вписване.
(2) Регистрите се водят и съхраняват от
определени със заповед на изпълнителния
директор на агенцията служители, които:
1. извършват вписванията и заличаванията в регистъра въз основа на заповедите на
изпълнителния директор на агенцията;
2. връчват удостоверенията;
3. нанасят настъпилите промени в обстоятелствата, подлежащи на вписване в регистъра;
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4. дават справки за вписаните в регистъра
обстоятелства;
5. водят електронната база от данни, комплектоват и съхраняват досиетата на лицата.
(3) Вписванията в регистрите се извършват не по-късно от приключване на първия
работен ден след издаване на заповедта на
изпълнителния директор на агенцията.
Чл. 15. (1) За всяко подлежащо на вписване
лице в електронната база от данни се открива
партида с уникален индекс, в която се извършват предвидените в наредбата вписвания.
(2) Всяка партида се състои от полета,
съответстващи на подлежащите на вписване
обстоятелства. Всеки тип поле има уникален
индекс, който е еднакъв за всички партиди.
(3) Всяко поле съдържа графи за вписване
на следните обстоятелства:
1. номера и датата на заповедта на изпълнителния директор на агенцията, с която е
разпоредено вписването;
2. датата на вписването;
3. подлежащото на вписване обстоятелство;
4. вида на вписването;
5. името на длъжностното лице, извършило
вписването;
6. номера и датата на заповедта на изпълнителния директор на агенцията, с която е
разпоредено заличаване;
7. датата на заличаването;
8. името на длъжностното лице, извършило
заличаването.
(4) Последващите вписвания се извършват
така, че да не бъде засегната информацията,
съдържаща се в предходни вписвания.
(5) Когато се заличава вписване, в съответното поле се записва, че вписването е
заличено. Заличаването не може да води до
унищожаване или повреждане на информацията за вписването, което се заличава.
(6) Грешките, допуснати при вписването, се
поправят въз основа на писмено разпореждане
на изпълнителния директор на агенцията, като
в съответното поле се отбелязва поправката.
Поправката не може да води до унищожаване
или повреждане на информацията относно
обстоятелството, което се поправя.
(7) Агенцията изгражда и поддържа автоматизирана информационна система за
предаване, получаване, преглеждане и разпространяване по електронен път на информация относно подлежащите на вписване в
регистрите обстоятелства.
Чл. 16. (1) За всяко подлежащо на вписване
лице се открива досие, в което се подреждат
всички документи на лицата, както и актовете
на агенцията.
(2) Всяко досие има уникален индекс,
съвпадащ с индекса на партидата на регистрираното лице.
(3) Документите се придружават от опис,
на който се поставя датата на постъпването
им. Описът се заверява от длъжностно лице,
което води регистрите.
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Чл. 17. Регистърът и досиетата на лицата
се съхраняват от упълномощените от изпълнителния директор на агенцията длъжностни
лица и не могат да се изнасят от определените
за съхраняване места без писмено разрешение
на изпълнителния директор на агенцията.
Чл. 18. (1) Електронната база от данни се
съхранява по начин, който гарантира целостта
на информацията, защита на личните данни
и контролиран достъп за вписвания и преглеждане съгласно изискванията на наредбата.
(2) Ежедневно при приключване на работния ден се прави архивно копие на електронната база от данни.
(3) Електронната база от данни се копира
на отделен електронен носител най-малко
веднъж седмично при прик лючването на
последния работен ден от седмицата.
Раздел II
Ред за получаване на информация
Чл. 19. Агенцията предоставя свободен
достъп до информацията, подлежаща на вписване в регистрите, чрез интернет страницата
си при спазване на разпоредбите на Закона
за защита на личните данни.
Г л а в а

п е т а

УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА
КВАЛИФИК АЦИЯ
Чл. 20. (1) Удостоверение за квалификация
по чл. 23, ал. 1, т. 3, буква „в“, ал. 2, т. 5 и
чл. 34, ал. 1, т. 3, буква „в“ ЗЕЕ се издава на
лицата по чл. 23, ал. 1, 2 или по чл. 34, ал. 1
ЗЕЕ, които са придобили квалификация по
реда на тази наредба.
(2) Срокът на валидност на удостоверението
по ал. 1 е три години и същият се посочва в
удостоверението.
(3) Удостоверението по ал. 1 се издава
от висшите технически училища по реда на
чл. 21, ал. 1 за придобиване на квалификация
за съответното ниво на компетентност – ниво
1 или ниво 2 по чл. 23, ал. 3 ЗЕЕ.
(4) Удостоверението за квалификация се
издава за извършване на дейностите по чл. 23,
ал. 1 и 2 ЗЕЕ, както и по чл. 34, ал. 1 ЗЕЕ,
за компетентности в съответната инженерна специалност по чл. 23, ал. 1, буква „б“ и
чл. 23, ал. 2, т. 4 ЗЕЕ или по чл. 34, ал. 1,
т. 3, буква „б“ ЗЕЕ.
(5) След изтичане на срока по ал. 2 удостоверението се подновява в срок до три месеца от изтичане на срока на валидност след
успешно положен изпит по чл. 21 за същото
квалификационно ниво.
Чл. 21. (1) Необходимата квалификация
за извършване на обследване за енергийна
ефективност и сертифициране на сгради,
съответно – за извършване на обследване
за енергийна ефективност на промишлени
системи, се придобива след успешно положен
изпит в акредитирани по реда на Закона за
висшето образование висши технически учи-
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лища, специализирани в професионалните
направления „Енергетика“ и „Електротехника“, след проведено обучение в български или
чуждестранни висши технически училища.
(2) Лицата, завършили обучение в друга
държава – членка на Европейския съюз, или
в друга държава – страна по Споразумението
за Европейското икономическо пространство,
или в Конфедерация Швейцария, удостоверяват това обстоятелство със съответен документ. Документът се приема от българското
висше техническо училище, на което е представен, след установяване на съответствието
между съдържанието на учебните планове.
(3) Квалификация за извършване на обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради за ниво 1 по чл. 23, ал. 3, т. 1
ЗЕЕ се придобива след проведено обучение:
1. с пълен хорариум на учебните часове
съгласно учебния план по приложение № 9, или
2. с ограничен хорариум на учебните часове
съгласно учебния план по приложение № 9 – за
консултанти по енергийна ефективност, придобили/подновили квалификацията и компетентностите си за ниво 2 по чл. 23, ал. 3, т. 2 ЗЕЕ.
(4) Квалификация за извършване на обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради за ниво 2 по чл. 23, ал. 3, т. 2
ЗЕЕ се придобива след проведено обучение
с пълен хорариум на учебния план съгласно
приложение № 10 и след успешно положен
изпит за същото ниво.
(5) Квалификация за извършване на обследване за енергийна ефективност на промишлени системи се придобива след проведено
обучение с пълен хорариум на учебния план
по приложение № 11 и след успешно положен
изпит в български висши технически училища,
специализирани в професионалните направления „Енергетика“ и „Електротехника“.
(6) Лицата по § 10 ЗЕЕ се ползват с правата
на консултанти по енергийна ефективност,
полу чили необходимата квалификация за
придобиване на ниво 1 на професионална
квалификация за дейностите по чл. 23, ал. 1
и 2 и/или дейност по обследване на промишлени системи по чл. 34, ал. 1 ЗЕЕ.
Чл. 22. (1) Минималният задължителен
обхват на учебните планове е определен в
приложения № 9, 10 и 11.
(2) Обхватът на изпитната материя и начинът на оценяване са единни за страната и
се изготвят от акредитираните висши технически училища.
Чл. 23. (1) Изпитите се провеждат от изпитна комисия, която се назначава от ректора
на съответното висше техническо училище,
и включва:
1. хабилитирани преподаватели, и
2. представители на Министерството на
икономиката и енергетиката, Министерството
на инвестиционното проектиране и агенцията.
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(2) Изпитът за придобиване на квалификация се провежда под формата на изпитен
тест и чрез защита на курсов проект.
(3) Подновяването на к валификаци ята
за съответното ниво на компетентност след
изтичане на срока на валидност на удостоверението се извършва след успешно издържан
изпитен тест, без защита на курсов проект.
Чл. 24. На консултантите по енергийна
ефективност, успешно положили изпит за
квалификация, висшето техническо училище
издава удостоверение.
Чл. 25. Протоколите от проведените изпити
се съхраняват в съответното висше техническо
училище съгласно правилника за устройството
на дейността му.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. Получената от АУЕР информация по
реда на тази наредба се обобщава и включва
в националната информационна система за
състоянието на енергийната ефективност в
Република България по чл. 40, ал. 1 ЗЕЕ.
§ 2. С тази наредба се въвеждат разпоредби
на Директива 2006/32/ЕО относно ефективността при крайното потребление на енергия
и осъществяване на енергийни услуги и за
отмяна на Директива 93/76/ЕИО на Съвета,
Директива 2002/91/ЕО относно енергийната
ефективност на сградния фонд и Директива
2010/31/ЕС относно енергийните характеристики на сградите.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ
§ 3. Тази наредба отменя Наредба № РД-16348 от 2009 г. за обстоятелствата, подлежащи
на вписване в регистъра на лицата, извършващи сертифициране на сгради и обследване за
енергийна ефективност, реда за получаване на
информация от регистъра, условията и реда
за придобиване на квалификация и необходимите технически средства за извършване на
дейностите по обследване и сертифициране
(ДВ, бр. 28 от 2009 г.).
§ 4. Лицата по чл. 23, ал. 1 и чл. 34 ЗЕЕ,
вписани по реда на отменената Наредба № РД16-348 от 2009 г. за обстоятелствата, подлежащи
на вписване в регистъра на лицата, извършващи сертифициране на сгради и обследване
за енергийна ефективност, реда за получаване
на информация от регистъра, условията и реда
за придобиване на квалификация и необходимите технически средства за извършване на
дейностите по обследване и сертифициране,
запазват правата си за извършване на дейности
те по обследване за енергийна ефективност
и сертифициране на сгради и обследване за
енергийна ефективност на промишлени системи до изтичане на срока на валидност на
издадените удостоверения за вписване.
§ 5. Изпълнението на наредбата се възлага
на изпълнителния директор на Агенцията за
устойчиво енергийно развитие.
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§ 6. Наредбата се издава на основание
чл. 23а, ал. 9 и чл. 34, ал. 4 ЗЕЕ.
§ 7. Наредбата влиза в сила от датата на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър на икономиката и енергетиката:
Драгомир Стойнев
Министър на регионалното развитие:
Десислава Терзиева
Приложение № 1
към чл. 8, ал. 2, т. 2
и чл. 9, ал. 1, т. 2
Списък на необходимите технически средства
за измерване при обследване за енергийна
ефективност и сертифициране на сгради
1. Средства за измерване на температури:
– комбиниран електронен термометър (с комплект сменяеми датчици) за контактно измерване
на повърхностна температура и температура на
флуиди от -20 до +200 °С;
– инфрачервен термометър за дистанционно
измерване на повърхностна температура от -20
до +300 °С.
2. Средства за измерване на състав на димни
газове:
– дигитален газоанализатор за определяне
съдържанието на кислород, въглероден окис и
въглероден двуокис в изходящите от горивен
процес газове.
3. Средства за измерване на скорост на въздух:
– средство за измерване на скорости на въздух в канали и изтичане от решетки до 20 m/s;
– термоанемометър за измерване на скорост
на въздуха от 0 до 5 m/s и температура от -20
до +50 °С.
4. Средства за измерване параметрите на
електрически ток:
– комбиниран прибор (волтмер – ампермер –
ватметър) – 200/600 V; 2/200 А.
5. Средства за измерване на осветеност:
– светломер.
6. Средства за измерване на геометрични
размери:
– електронна рулетка.

Приложение № 2
към чл. 8, ал. 2, т. 2
Списък на необходимите технически средства
за измерване при обследване за енергийна
ефективност на промишлени системи
1. Средства за измерване на температури:
– комбиниран електронен термометър (с комплект сменяеми датчици) за контактно измерване
на повърхностна температура и температура на
флуиди от -20 до +1200 °С;
– инфрачервен термометър за дистанционно
измерване на повърхностна температура от -50
до +1500 °С.
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2. Средства за измерване на състав на димни
газове:
– дигитален газоанализатор за определяне
съдържанието на кислород, въглероден окис,
въглероден двуокис, азотни и серни окиси в
изходящите от горивен процес газове.
3. Средства за измерване на скорост на въздух:
– средство за измерване на скорости на въздух в канали и изтичане от решетки до 25 m/s;
– термоанемометър за измерване на скорост
на въздуха от 0 до 5 m/s и температура от -20
до +50 °С.
4. Средства за измерване на дебити на флуиди:
– ултразвуков дебитомер за течности.
5. Средства за тестване на кондензни гърнета
и пропуски на флуид:
– ултразвуков детектор.
6. Средства за измерване параметрите на
електрически ток:
– комбиниран прибор (волтмер – ампермер –
ватметър) – 200/600 V; 2/200 А;
– уред за измерване на фактора на мощността.
7. Средства за измерване на осветеност:
– светломер.
8. Средства за измерване на геометрични
размери:
– електронна рулетка .

Приложение № 3
към чл. 12, ал. 1
АГЕНЦИЯ ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО
РАЗВИТИЕ
УДОСТОВЕРЕНИЕ
ЗА ВПИСВАНЕ В ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР
Идентификационен № ..............
София ...............
Настоящото удостоверение се издава на: ...........
.........................................................................................
(фирма)
със седалище и адрес на управление ....................
.........................................................................................,
представлявано от ......................................................
.........................................................................................,
(трите имена)
ЕГН ................................................................................,
БУЛСТАТ/ЕИК ...........................................................
Имена и ЕГН на персонала – консултанти по
енергийна ефективност:
в уверение на това, че със Заповед № .................
на изпълнителния директор на АУЕР от ................
е вписан(а) в публичния регистър на лицата, извършващи обследване за енергийна ефективност
и сертифициране на сгради, изготвяне на оценка
за съответствие на инвестиционните проекти и
изготвяне на оценки за енергийни спестявания
съгласно чл. 23а, ал. 1 от Закона за енергийната
ефективност.
Дата на издаване: .............................
Срок на валидност до .....................
Изпълнителен директор: ................
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Приложение № 4
към чл. 12, ал. 1

Приложение № 6
към чл. 12, ал. 1

АГЕНЦИЯ ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО
РАЗВИТИЕ
УДОСТОВЕРЕНИЕ
ЗА ВПИСВАНЕ В ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР
Идентификационен № ..............
София ...............
Настоящото удостоверение се издава на: ............
...........................................................................................
(трите имена)
ЕГН ................................................................................,
постоянен адрес .........................................................
.........................................................................................,
в уверение на това, че със Заповед № .................
на изпълнителния директор на АУЕР от ................
е вписан(а) в публичния регистър на лицата, извършващи обследване за енергийна ефективност
и сертифициране на сгради, изготвяне на оценка
за съответствие на инвестиционните проекти и
изготвяне на оценки за енергийни спестявания
съгласно чл. 23а, ал. 1 от Закона за енергийната
ефективност (ЗЕЕ), като консултант по енергийна ефективност за извършване да дейностите по
чл. 23, ал. 2 ЗЕЕ.
Дата на издаване: ............................
Срок на валидност до .....................
Изпълнителен директор: ................

АГЕНЦИЯ ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО
РАЗВИТИЕ
УДОСТОВЕРЕНИЕ
ЗА ВПИСВАНЕ НА ПРОМЕНИ В ОБСТОЯТЕЛСТВАТА
Идентификационен № ..............
София ...............
Настоящото удостоверение се издава на: ............
..........................................................................................,
(фирма)
със седалище и адрес на управление .....................
..........................................................................................,
представлявано от .....................................................
..........................................................................................
(трите имена)
ЕГН .................................................................................,
БУЛСТАТ/ЕИК ..............................................................
Промени в обстоятелства, подлежащи на вписване
в регистъра: ................................
в уверение на това, че със Заповед № ............... на
изпълнителния директор на АУЕР от ...................,
в публичния регистър на лицата, извършващи
обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради, изготвяне на оценка за съответствие на инвестиционните проекти и изготвяне
на оценки за енергийни спестявания съгласно
чл. 23а, ал. 1 от Закона за енергийната ефективност, са вписани промените в обстоятелствата.
Дата на издаване: ............................
Срок на валидност до .....................
Изпълнителен директор: ................

Приложение № 5
към чл. 12, ал. 1
АГЕНЦИЯ ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО
РАЗВИТИЕ
УДОСТОВЕРЕНИЕ
ЗА ВПИСВАНЕ В ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР
Идентификационен № ..............
София ...............
Настоящото удостоверение се издава на: ............
...........................................................................................
(фирма)
със седалище и адрес на управление ....................
.........................................................................................,
представлявано от .......................................................
..........................................................................................,
(трите имена)
ЕГН ................................................................................,
БУЛСТАТ/ЕИК ..............................................................
Имена и ЕГН на персонала – консултанти по
енергийна ефективност:
в уверение на това, че със Заповед № ………....... на
изпълнителния директор на АУЕР от ................
е вписан(а) в публичния регистър на лицата, извършващи обследване за енергийна ефективност
на промишлени системи и изготвяне на оценки
за енергийни спестявания съгласно чл. 34а, ал. 1
от Закона за енергийната ефективност.
Дата на издаване: ............................
Срок на валидност до .....................
Изпълнителен директор: ................

Приложение № 7
към чл. 12, ал. 1
АГЕНЦИЯ ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО
РАЗВИТИЕ
УДОСТОВЕРЕНИЕ
ЗА ВПИСВАНЕ НА ПРОМЕНИ В ОБСТОЯТЕЛСТВАТА
Идентификационен № ..............
София ...............
Настоящото удостоверение се издава на: .............
..........................................................................................,
(трите имена)
ЕГН ..................................................................................,
постоянен адрес ............................................................
............................................................................................
Промени в обстоятелства, подлежащи на вписване
в регистъра: ..................................................................
в уверение на това, че със Заповед № ................. на
изпълнителния директор на АУЕР от ...................
в публичния регистър на лицата, извършващи
обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради, изготвяне на оценка за съответствие на инвестиционните проекти и изготвяне
на оценки за енергийни спестявания съгласно
чл. 23а, ал. 1 от Закона за енергийната ефективност, са вписани промените в обстоятелствата.
Дата на издаване: ............................
Срок на валидност до .....................
Изпълнителен директор: ................
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Приложение № 8
към чл. 12, ал. 1
АГЕНЦИЯ ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО
РАЗВИТИЕ
УДОСТОВЕРЕНИЕ
ЗА ВПИСВАНЕ НА ПРОМЕНИ В ОБСТОЯТЕЛСТВАТА
Идентификационен № ..............
София ...............
Настоящото удостоверение се издава на: .............
..........................................................................................,
(фирма)
със седалище и адрес на управление ....................
..........................................................................................,
представлявано от ......................................................
..........................................................................................,
(трите имена)
ЕГН ..................................................................................,
БУЛСТАТ/ЕИК ..............................................................
Промени в обстоятелства, подлежащи на вписване
в регистъра: ....................................................................
в уверение на това, че със Заповед № .................
на изпълнителния директор на АУЕР от...............
в публичния регистър на лицата, извършващи
обследване за енергийна ефективност на промишлени системи и изготвяне на оценки за енергийни
спестявания съгласно чл. 34а, ал. 1 от Закона за
енергийната ефективност, са вписани промените
в обстоятелствата.
Дата на издаване: .............................
Срок на валидност до .....................
Изпълнителен директор: ................

Приложение № 9
към чл. 21, ал. 3
Минимален задължителен обхват на учебния
план в специализиран курс на обучение за
придобиване на професионална квалификация
Ниво 1 от физически лица – консултанти по
енергийна ефективност, съгласно изискванията на Закона за енергийната ефективност
(ЗЕЕ)
1. Характеристики и обхват на учебния план.
Този документ определя националната рамка от минимални изисквания за задължителен
обхват на учебния план, за провеждане на специализиран квалификационен курс за обучение
на физически лица – консултанти по енергийна
ефективност, за извършване на дейностите, определени в чл. 23, ал. 1 ЗЕЕ:
1.1. Обследване за енергийна ефективност и
сертифициране на сгради.
1.2. Изготвяне на оценки за съответствие на
инвестиционни проекти с изискването за енергийна ефективност.
1.3. Изготвяне на оценки за енергийни спестявания в сгради.
Обу чението се базира на изиск ването за
обучение на отговорните лица за изпълнение на
Директива 2010/31/ЕС за енергийните характеристики на сградите в държавите – членки на
Европейския съюз, и изготвяне на качествени
енергийни обследвания.
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Учебният план обхваща хорариума на учебните часове и тематиката за всеки вид аудиторна
заетост на обучаващите се, които получават
ключови компетентности да извършват дейности
те по т. 1 за всички категории сгради съгласно
номенклатурата на видовете строежи, определена
с наредбата по чл. 137, ал. 2 от Закона за устройство на територията, които попадат в обхвата
на ЗЕЕ за привеждането им в съответствие с
изискванията за енергийна ефективност.
Специализираният квалификационен курс е
насочен към оценка на енергийните характеристики на сградите от посочената категория строежи, които попадат в приложното поле на ЗЕЕ.
Категоризаци ята на сг радите е съгласно
условията, определени със ЗУТ, в зависимост
от характеристиките, значимостта, сложността,
особеностите и рисковете при експлоатация
на сградите, в т.ч. инсталираните технически
системи.
Обекти на обучение за квалификационно
Ниво 1 са всички сгради с различна сложност
на изпълнение, функционално предназначение
и експлоатация от Номенклатурата на сградите
и съоръженията за обществено обслужване и
на самостоятелните обекти за обществено обслужване в сгради, както и техни реконструкции, преустройства, основни ремонти и смяна
на предназначението, по отношение на тяхното
енергийно потребление. Производствените сгради
по смисъла на § 1 от допълнителните разпоредби
на Наредба № 1 за номенклатурата на видовете
строежи не са обекти на обучение в квалификационно ниво 1.
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА АУДИТОРНАТА
ЗАЕТОСТ ПО УЧЕБЕН ПЛАН
за придобиване на Ниво 1 на професионална
квалификация от физически лица – консултанти
по енергийна ефективност, съгласно изисква
нията на чл. 23, ал. 3, т. 2 ЗЕЕ
№

Аудиторна заетост

Хорариум в часове

1. Лекции

75

2. Практическа работа –
курсов проект

40

3. Общо

115

2. Структура на учебния план.
Учебният план е структуриран на модулен
принцип с комбинация от учебни часове, с които
да се гарантира покриване на минималните квалификационни изисквания за Ниво 1. Техничес
ката и нормативната материя е групирана в три
теоретични модула с теми и подтеми. Учебният
план включва и практически модул – разработ
ване на курсов проект. Теоретичните модули
съответстват на всяка от дейностите по чл. 23,
ал. 1 ЗЕЕ, а практическият обединява резултатите
от обучението и акцентира върху уменията на
обучаващите се да разбират и прилагат придобитото знание в курса.
Постигането на минималните квалификационни изисквания се документира с удостоверение
за придобиване на Ниво 1 на професионална
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квалификация за обследване и сертифициране
на сгради, издадено от образователната институция, която предоставя образователната услуга
в курса, след полагане на изпит в съответствие
с изискването на чл. 23, ал. 2, т. 5 ЗЕЕ.
Темите и подтемите реферират към спецификата на сградите, чиито енергийни характеристики
са обект на изучаване и анализиране в Ниво 1,
с отчитане на:

• конструктивните и експлоатационните
особености на сградите;
• климатичните особености за България;
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• начините на доставка и потребление
на енергия по видове енергоносители,
в т.ч. възобновяеми;
• особеностите на инсталираните системи
за поддържане на микроклимата;
• вида на системите за горещо водоснабдяване;
• техническите правила и норми за оценката на годишния разход на енергия в
сгради;
• други нормативни особености и политики.

УЧЕБЕН ПЛАН
за придобиване на Ниво 1 на професионална квалификация от физически лица – консултанти по
енергийна ефективност, съгласно изискванията на чл. 23, ал. 3, т. 1 ЗЕЕ
№

Съдържание

Лекции

Упражнения

Общо

1

2

3

4

5

1.

Модул 1: Обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради.

71

1.1.

Структура, развитие и сравнителна рамка на европейското и
българското законодателство по енергийна ефективност. Правоприемственост и специфични изисквания на нормативната
база за енергийна ефективност. Правнообвързващи норми
на закони и наредби в областта на енергийната ефективност.
Номенклатура на видовете сгради в България. Строителни
системи, практики и тенденции в строителството на сгради. Оценка на ефективността на системите в контекста на
потреблението на енергия в сградите. Особености на ограждащите конструкции, идентифициране на източниците на
данни. Особености и техники при заснемане и измерване на
геометрични характеристики за целите на обследването за
енергийна ефективност. Приложими технически стандарти.
Съществени изисквания към сградите, нормативна осигуреност за прилагането им и контрол върху изпълнението им
в сградите. Понятие за „жизнен цикъл“ и за „предвидена
употреба“ на строителни продукти за сгради. Съществени
характеристики на строителни продукти за ограждащи конструкции, които имат пряко отношение към изискването за
енергийна ефективност на сгради.
Принципи на преноса на топлина. Топлопреминаване
през строителни елементи. Особености на коефициента
на топлопреминаване (U-стойност, W/m 2K) при различни
конструктивни елементи на сградата. Референтни източници
за изчисляване и/или отчитане на U-стойности.
Топлинни мостове. Начини за определяне на топлинните
загуби през ограждащи елементи с топлинни мостове.
Измерване на хидравлични, топлинни и електрически величини; разход на: енергия, твърди, течни и газообразни
вещества.
Етапи, съдържание и особености на обследването за енергийна ефективност на сгради. Референтни източници на
данни, систематизиране и документиране на изходните данни
и резултатите. Анализ на чувствителността на резултатите.
Съвременни технически средства за измерване при обследване за енергийна ефективност на сгради. Контролни
точки на измерване. Интеграция и анализ на резултати.
Документиране на измерването.
Метод БДС EN ISO 13790 за определяне на годишен разход
на енергия в сгради. Специфични определения и понятия.
Топлинни загуби и печалби. Енергиен баланс на сграда.
Компоненти на топлинния и енергиен баланс, системни
връзки, взаимно влияние и съвместяване на компонентите
на топлинните потоци. Концепция за оптималност по отношение на разходите за енергия.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.
1.6.
1.7.

1.8.

2

0

2

2

0

2

2

0

2

2

0

2

1

0

1

2

0

2

5

0

5

3

0

3
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№

Съдържание

Лекции

Упражнения

Общо

1

2

3

4

5

Същност и възможности на моделното изследване на сгради.
Инженерни принципи за определяне на топлинни зони в
сграда. Основи и особености на софтуера за моделно изследване на енергийното потребление на сгради.

2

0

2

Подход и особености при създаване на модели на енергийно
потребление на сгради за периода на отопление. Моделиране
на разхода на енергия и взаимното влияние на системите
за отопление и вентилация при сгради с една и с повече
от една топлинни зони. Варианти и концепции на модели,
оценка на моделите.

2

0

2

Подход и особености при създаване на модели на енергийно
потребление на сгради за периода на охлаждане. Модели за
оценка на разхода на енергия при комбинирано действие на
системи за охлаждане. Варианти и концепции на модели,
оценка на моделите.

2

0

2

Оценка на ефекта от единични енергоспестяващи мерки.
Итеративен процес на оценка на ефективността на пакет
от енергоспестяващи мерки. Съвместимост на енергоспестяващите мерки с основните (съществените) изисквания
към сградите.

2

0

2

1.9.

1.10.

1.11.

1.12.

1.13.

Принципи и правила за енергийна ефективност в основните групи подсистеми на сградата:

1.13.1.

Горива. Водогрейни котли, използващи конвенционални
енергийни ресурси. Котли, изгарящи биомаса. Сезонна
ефективност на котли. Оценка на ефективността на местно
отопление с камини и индивидуални отоплителни уреди с
изгаряне на твърдо, течно и газообразно гориво. Приложими
норми, правила и технически спецификации.

3

0

3

1.13.2.

Газоснабдяване на сгради за обществено обслужване.
Ефективност на системите в контекста на развитието на
технологиите.

2

0

2

1.13.3.

Агрегати за комбинирано генериране на топлина и електричество

2

0

2

1.13.3а. Абонатни станции за централизирано топлоснабдяване
за отопление и гореща вода за битови нужди. Регулиране
на топлинните процеси. Характеристики на регулаторите.
Разпределение на изразходваната топлина в сгради. Разпределяне и измерване на топлината за горещо водоснабдяване.

2

0

2

1.13.4.

Енергийна ефективност на помпи и вентилатори. Фактори,
влияещи на ефективността.

2

0

2

1.13.5.

Оценка на възможностите за енергийна ефективност на
системи за отопление, изпълнени по класически схеми.
Ефективни технологии на системи за отопление с конвенционален топлинен източник. Оценка на ефективността на
системите при мерки за енергоспестяване, осигуряващи
различни нива на топлинен комфорт в сградите. Специфични
изисквания в съответстващото национално законодателство,
европейски стандарти и норми.

3

0

3

2
3

0
0

2
3

1.13.6.

Системи с неконвенционален източник на енергия за отопление, кондициониране или вентилация на сгради. Термопомпи.
Съвременни системи за кондициониране на сгради за обществено обслужване. Системи за сгради със специфично
предназначение. Изисквания в съответното национално
законодателство, европейски стандарти и норми.
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№

Съдържание

Лекции

Упражнения

Общо

1

2

3

4

5

1.13.7.

Системи за оползотворяване на слънчева енергия.
2
0
• Активни слънчеви системи за получаване на топлина.
Приложими схеми на системи за загряване на вода за
битови нужди в сгради с централни системи за отопление.
Метод за оценка на възможния дял на слънчевата енергия.
Пазарни условия и актуални елементи и съоръжения за
инсталации в сгради.
2
0
• Активни слънчеви системи за получаване на студ. Видове
и показатели за ефективност.
2
0
• Активни слънчеви системи за получаване на електричество. Метод за оценка на получаваното количество
електричество от слънчева енергия. Пазарни условия и
актуални елементи и съоръжения за инсталации в сгради.
1.13.8. Системи за охлаждане и замразяване. Видове по функционално предназначение. Показатели за оценка на ефектив2
0
ността на системите.
1.13.9. Системи за електрообзавеждане и електроснабдяване в
сгради за обществено обслужване. Специфични изисквания
2
0
в съответното национално законодателство, европейски
стандарти и норми.
1.13.10. Съвременни системи за осветление. Оценка на ефективността
и разхода на енергия при комбинирано действие на активни
системи за изкуствено осветление и на системи за увеличено
ползване на дневна светлина. Показатели за ефективност
3
0
на осветителни системи в сгради. Специфични изисквания
в съответното национално законодателство, европейски
стандарти и норми.
1.14.
Ефективност на уредите, потребяващи електричество в сгра2
0
дите. Изисквания в съответното национално и европейско
законодателство, европейски стандарти и норми.
1.15.
Съвременни технологии и системи за мониторинг, контрол
и управление на разхода на енергия в сгради за обществено
2
0
обслужване. Изисквания в съответното национално законодателство, европейски стандарти и норми.
1.16.
Енергийно пасивни сгради и сгради с разход на енергия
близко до нулата. Обвързаности и различия на концепциите.
2
0
Национално законодателство, европейски стандарти и норми.
1.17.
Оценка на икономическата целесъобразност на енергоспестяващи мерки. Показатели за икономическа целесъобраз2
0
ност. Специализиран софтуер за икономическа оценка на
енергоспестяващи мерки.
1.18.
Сертификат за енергийни характеристики на сграда. Видове
2
0
сертификати, нормативен ред и условия за сертифициране.
1.19.
Доклад за резултатите от инспекция на водогрейни котли.
Доклад за резултатите от инспекция на климатични ин2
0
сталации.
2.
Модул 2: Оценка за съответствие на инвестиционни проекти на сгради с изискването за енергийна ефективност.
2.1.
Нормативни правила и ред за извършване на оценката за
съответствие, обхват и съдържание на проверките за съответствие на стойностите на показателите за разход на енер2
0
гия. Документиране на оценката за съответствие по реда на
Наредба № 7 за енергийна ефективност, топлосъхранение и
икономия на енергия в сгради.
3.

Модул 3: Изготвяне на оценки за енергийни спестявания.

3.1.

Нормативно приложими методи, правила и ред, документиране и администриране на процеса по оценяване на
енергийните спестявания в сгради.

2

2
2

2

2

3

2
2

2

2
2
2
2

2

2
2

0

2
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№

Съдържание

Лекции

Упражнения

Общо

1

2

3

4

5

4.

Модул 4: Разработване на курсов проект.

40

4.1.

Обследване за енергийна ефективност на сграда за обществено обслужване с изискване за отопление и охлаждане.
Документиране на процеса от консултанта по енергийна
ефективност (изготвяне на доклад и резюме от обследването,
издаване на сертификат на сградата).

0

40

40

ОБЩО:

75

40

115

ВСИЧКО:

Приложение № 10
към чл. 21, ал. 4

Минимален задължителен обхват на учебния
план в специализиран курс на обучение за
придобиване на професионална квалификация
Ниво 2 от физически лица – консултанти по
енергийна ефективност, съгласно изискванията на Закона за енергийната ефективност
(ЗЕЕ)
1. Характеристики и обхват на учебния план.
Този документ определя националната рамка от минимални изисквания за задължителен
обхват на учебния план, за провеждане на специализиран квалификационен курс за обучение
на физически лица – консултанти по енергийна
ефективност, за извършване на дейностите, определени в чл. 23, ал. 2 ЗЕЕ:
1.1. Обследване за енергийна ефективност и
сертифициране на сгради.
1.2. Изготвяне на оценки за съответствие
на инвестиционните проекти с изискването за
енергийна ефективност.
1.3. Изготвяне на оценки за енергийни спестявания в сгради.
Обу чението се базира на изиск ването за
обучение на отговорните лица за изпълнение на
Директива 2010/31/ЕС за енергийните характеристики на сградите в държавите – членки на
Европейския съюз.
Учебният план обхваща хорариума на учебните
часове и тематиката за всеки вид аудиторна заетост на обучаващите се, които получават ключови
компетентности да извършват дейностите по т. 1
за сгради от пета категория строежи по смисъла
на чл. 137, ал. 1, т. 5 от Закона за устройство на
територията (ЗУТ), без сградите за обществено
обслужване от същата категория.
Специализираният квалификационен курс е
насочен към оценка на енергийните характеристики на сградите от посочената категория строежи, които попадат в приложното поле на ЗЕЕ.
Категоризацията на сградите е съгласно условията на ЗУТ, в зависимост от характеристиките, значимостта, сложността, особеностите и
рисковете при експлоатация на сградите, в т.ч.
инсталираните технически системи.

115

Обекти на обучение за квалификационно
Ниво 2 са жилищните и смесените сгради с
ниско застрояване и вилни сгради с разгъната
застроена площ до 1000 m 2 включително, както
и техни реконструкции, преустройства, основни ремонти и смяна на предназначението, по
отношение на тяхното енергийно потребление.
Производствените сгради по смисъла на § 1 от
допълнителните разпоредби на Наредба № 1
за номенклатурата на видовете строежи не са
обекти на обучение в квалификационно Ниво 2.
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА АУДИТОРНАТА
ЗАЕТОСТ ПО УЧЕБЕН ПЛАН
за придобиване на Ниво 2 на професионална
квалификация от физически лица – консултанти
по енергийна ефективност, съгласно изисква
нията на чл. 23, ал. 3, т. 2 ЗЕЕ
№

Аудиторна заетост

Хорариум в часове

1. Лекции

50

2. Практическа работа –
курсов проект

30

3. Общо

80

2. Структура на учебния план.
Учебният план е структуриран на модулен
принцип с комбинация от учебни часове, с които
да се гарантира покриване на минималните квалификационни изисквания за Ниво 2. Техничес
ката и нормативната материя е групирана в три
теоретични модула с теми и подтеми. Учебният
план включва и практически модул – разработ
ване на курсов проект. Теоретичните модули
съответстват на всяка от дейностите по чл. 23,
ал. 2 ЗЕЕ, а практическият обединява резултатите
от обучението и акцентира върху уменията на
обучаващите се да разбират и прилагат придобитото знание в курса.
Постигането на минималните квалификационни изисквания се документира с удостоверение
за придобиване на Ниво 2 на професионална
квалификация за обследване и сертифициране
на сгради, издадено от образователната институция, която предоставя образователната услуга
в курса, след полагане на изпит в съответствие
с изискването на чл. 23, ал. 2, т. 5 ЗЕЕ.
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Темите и подтемите реферират към спецификата на сградите, чиито енергийни характеристики
са обект на изучаване и анализиране в Ниво 2,
с отчитане на:

• конструктивните и експлоатационните
особености на сградите;
• климатичните особености за България;
• начините на доставка и потребление
на енергия по видове енергоносители,
в т.ч. възобновяеми;
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• особеностите на инсталираните системи
за поддържане на микроклимата;
• вида на системите за горещо водоснабдяване;
• техническите правила и норми за оценката на годишния разход на енергия в
сгради;
• други нормативни особености и политики.

УЧЕБЕН ПЛАН
за придобиване на Ниво 2 на професионална квалификация от физически лица – консултанти по
енергийна ефективност, съгласно изискванията на чл. 23, ал. 3, т. 2 ЗЕЕ
№

Съдържание

1

2

Лекции Упражнения Общо
3

4

5

1.

Модул 1: Обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради.

1.1.

Структ у ра на европейското и българското законодателство
по енергийна ефективност. Правоприемственост и специфични изисквания на нормативната база за енергийна ефективнос т. И ден т ифиц и ра не на съо т вет но т о законодат елст во за
жилищни сгради – изисквания, уредени в специални закони с
правнообвързващи норми.

2

0

2

Типове жилищни сгради, обзор на техническите норми и строителни системи за жилищно строителство. Влияние и свързаност
на строителните системи с потреблението на енергия в сградите.
Особености на ограждащите конструкции, идентифициране на
източниците на данни. Особености при заснемане и измерване
на геометрични характеристики за целите на обследването за
енергийна ефективност. Приложими технически стандарти.

2

0

2

Принципи на преноса на топлина. Топлопреминаване през строителни елементи. Особености на коефициента на топлопреминаване (U-стойност, W/m 2K) за различни конструктивни елементи
на сградата. Влияние на топлинните мостове върху преноса на
топлина през конструкцията. Референтни източници за изчисляване и/или отчитане на U-стойности.

2

0

2

1.4.

Измерване на хидравлични, топлинни и електрически величини;
разход на: енергия, твърди, течни и газообразни вещества.

2

0

2

1.5.

Технически средства за измерване при обследване за енергийна
ефективност на сгради.

2

0

2

1.6.

Етапи, съдържание и особености на обследването за енергийна
ефективност на сгради. Специфика при обследването на жилищни сгради. Идентифициране на приемливи източници на данни,
систематизиране и документиране на данни.

4

0

4

Метод БДС EN ISO 13790 за определяне на годишен разход на
енергия в сгради. Специфични определения и понятия. Топлинни
загуби и печалби. Компоненти на топлинния и енергиен баланс,
системни връзки, взаимно влияние и съвместяване на компонентите на топлинните потоци.

3

0

3

1.8.

Основи и особености на софтуера за моделно изследване на енергийното потребление на сгради.

4

0

4

1.9.

Принципи и правила за енергийна ефективност в основните групи подсистеми на сградата:

1.9.1.

Горива. Водогрейни котли, използващи конвенционални топлинни
източници. Котли, изгарящи биомаса. Сезонна ефективност на
котлите. Оценка на ефективността на местно отопление с камини
и индивидуални отоплителни уреди с изгаряне на твърдо, течно
и газообразно гориво, използвани в жилища.

3

0

3

Газоснабдяване на жилища в многофамилни жилищни сгради.

2

0

2

1.2.

1.3.

1.7.

1.9.2.

46
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№

Съдържание

Лекции Упражнения Общо

1

2

3

4

5

1.9.3.

Абонатни станции за централизирано топлоснабдяване за отоп
ление и гореща вода за битови нужди. Регулиране на топлинните процеси. Характеристики на регулаторите. Разпределение
на изразходваната топлина в жилищни сгради. Разпределяне и
измерване на топлината за отопление в жилищата. Разпределяне
и измерване на топлината за горещо водоснабдяване.

2

0

2

1.9.4.

Енергийна ефективност на помпи и вентилатори. Фактори, влияещи на ефективността.

2

0

2

1.9.5.

Системи с неконвенционален източник на енергия. Системи за
отопление, вентилация и кондициониране на въздуха в жилищни
сгради и в сгради със смесено предназначение от пета категория
строежи.

2

0

2

1.9.6.

Термопомпи.

2

0

2

1.9.7.

Системи за оползотворяване на слънчева енергия.
• Активни слънчеви системи за получаване на топлина. Приложими схеми на системи за загряване на вода за битови нужди
в сгради с централни системи за отопление. Метод за оценка
на възможния дял на слънчевата енергия. Пазарни условия и
актуални елементи и съоръжения за инсталации в сгради.
• Активни слънчеви системи за получаване на електричество.
Метод за оценка на получаваното количество електричество
от слънчева енергия. Пазарни условия и актуални елементи и
съоръжения за инсталации в сгради.

2

0

2

2

0

2

1.9.8.

Системи за електрообзавеждане и осветление.

2

0

2

1.9.9.

Ефективност на уредите, потребяващи електричество в сградите.
Изисквания в съответното национално и европейско законодателство, европейски стандарти и норми.

1

0

1

1.10.

Оценка на икономическата целесъобразност на енергоспестяващи
мерки. Показатели за икономическа целесъобразност. Специализиран софтуер за икономическа оценка на енергоспестяващи мерки.

2

0

2

1.11.

Сертификат за енергийни характеристики на сграда. Видове сертификати, нормативен ред и условия за сертифициране.

2

0

2

1.12.

Доклад за резултатите от инспекция на водогрейни котли.

1

0

1

2.

Модул 2: Оценка за съответствие на инвестиционни проекти на сгради с изискването
за енергийна ефективност.

2.1.

Нормативни правила и ред за извършване на оценката за съответствие, обхват и съдържание на проверките за съответствие на
стойностите на показателите за разход на енергия. Документиране
на оценката за съответствие по реда на Наредба № 7 за енергийна
ефективност, топлосъхранение и икономия на енергия в сгради.

2

0

2

2

3.

Модул 3: Изготвяне на оценки за енергийни спестявания.

2

3.1.

Нормативно приложими методи, правила и ред, документиране
и администриране на процеса по оценяване на енергийните спестявания в сгради.

4.

Модул 4: Разработване на курсов проект.

4.1.

Обследване за енергийна ефективност на сграда от пета категория
строеж по смисъла на чл. 10, ал. 1, т. 1, 2 и 3 от Наредба № 1 за
номенклатурата на видовете строежи в България. Документиране
на процеса от консултанта по енергийна ефективност (изготвяне
на доклад и резюме от обследването, издаване на сертификат на
сградата).

0

30

30

ОБЩО:

50

30

80

2

0

2
30

ВСИЧКО:

80 учебни часа
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Приложение № 11
към чл. 21, ал. 5

Минимален задължителен обхват на учебния
план за квалификационен курс по обследване
за енергийна ефективност на промишлени
системи с хорариум: 45 часа лекции, 15 часа
упражнения и 15 часа проект
Съдържание:
1. Специфични изисквания на нормативната
база за енергийна ефективност.
2. Принципи на топлообмена.
3. Принципи при производството, преноса,
разпределението и преобразуването на електрическата енергия – класически и алтернативни
източници на електроенергия; електроснабдителни системи:
– електрообзавеждане на технологични процеси и агрегати;
– качество на електрическата енергия; електромагнитна съвместимост.
4. Измерване на хидравлични, топлинни и
електрически величини; разход на: енергия,
твърди, течни и газообразни вещества.
5. Етапи, съдържание и особености на обследването за енергийна ефективност в обекти
и промишлени системи.
6. Икономическа оценка на мерките за повишаване на енергийната ефективност.
7. Основни принципи и правила за енергийна
ефективност в основните групи подсистеми на
промишлените системи:
• Горива. Горивни процеси и системи;
• Водогрейни и парни котли. Горивно стопанство;
• Парокондензни системи;
• Агрегати за комбинирано производство на
енергия;
• Промишлени пещи и агрегати;
• Топлообменни и масообменни апарати;
• Химични реактори;
• Оползотворяване на вторични енергийни
ресурси;
• Системи за отопление;
• Системи за вентилация и кондициониране
на въздуха;
• Хладилници и хладилни инсталации;
• Помпи, вентилатори и компресори;
• Електроснабдителни системи;
• Елек т рообза веж да не на т ех нолог и ч ни
агрегати и процеси;
• Осветителни уредби;
• Автоматично управление на процеси и
механизми.
8. Материален и енергиен баланс на индустриален обект.
9. Системи за мониторинг и управление на
енергийните разходи.
10. Оценка на влиянието на енергопотреблението върху околната среда.
11. Ред и начин за определяне на най-добрите
техники и практики.
Проект: 15 часа разработване на енергиен
баланс на конкретна промишлена система.
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БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА
НАРЕДБА № 27
от 13 март 2014 г.

за статистиката на платежния баланс, международната инвестиционна позиция и статистиката на ценните книжа
Г л а в а

п ъ р в а

ПРЕДМЕТ
Чл. 1. С тази наредба се определя редът за
отчетността и статистическото деклариране
на сделките между местни и чуждестранни
лица и предоставянето на информация за
нуждите на статистиката на платежния баланс,
международната инвестиционна позиция и
статистиката на ценните книжа.
Г л а в а

в т о р а

РЕГИСТРИ
Чл. 2. За нуждите на статистиката на платежния баланс доставчиците на платежни услуги водят регистри за всяка сделка и плащане
между местно и чуждестранно лице и за всеки
презграничен превод и плащане на стойност,
равна на или надвишаваща 100 000 лв. или
тяхната равностойност в чуждестранна валута.
Чл. 3. (1) Лице, извършващо превод или
плащане на стойност, равна на или надвишаваща 100 000 лв. или тяхната равностойност в
чуждестранна валута, за които се води регистър
по чл. 7, ал. 1 от Валутния закон, представя на
доставчика на платежната услуга, съответно
на БНБ, когато плащането се извършва чрез
нея, статистическа форма по образец.
(2) Статистическата форма по ал. 1 се
представя, както следва:
1. при преводи и плащания към чужбина
и при преводи и плащания между местни и
чуждестранни лица в страната – в момента
на нареждане на превода или плащането;
2. при постъпления от чужбина – в 30-дневен срок от получаване на уведомление от
доставчика на платежната услуга за постъпване
на превода по сметката на лицето.
(3) Статистическата форма по ал. 1 се съхранява от доставчика на платежната услуга
или съответно от БНБ, когато плащането се
извършва чрез нея.
Чл. 4. (1) Доставчиците на платежни услуги:
1. извършват превода или плащането между
местно и чуждестранно лице в страната или
към чужбина само след получаване на информацията, съдържаща се в статистическата
форма по чл. 3;
2. изпълняват нареждане за превод във
връзка със сделка, която подлежи на деклариране по реда на чл. 7, ал. 5 от Валутния
закон, след удостоверяване декларирането на
сделката от местното юридическо лице или
едноличен търговец;
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3. при постъпления от чужбина незабавно
уведомяват своите клиенти за постъпването
на сумата по сметката на лицето.
(2) Изискванията по ал. 1, т. 2 не се отнасят за държавните и държавногарантираните
кредити.
(3) Банките не подават статистическа форма
по чл. 3, ал. 1, когато извършват от свое име
и за своя сметка плащане и превод на стойност, равна на или надвишаваща 100 000 лв.
или тяхната равностойност в чуждестранна
валута. Информацията за плащането и превода
се включва в регистъра по чл. 2.
Чл. 5. Банките предоставят на БНБ събраната информация за нуждите на статистиката
на платежния баланс два пъти месечно, в срок
до 3 работни дни след края на отчетния период. Първият отчетен период е от 1-во до 15-о
число на месеца, а вторият – от 16-о число
до края на съответния месец. Информацията
се предоставя съгласно писмени указания на
подуправителя на БНБ, ръководещ управление
„Банково“.
Г л а в а

т р е т а

СТАТИСТИЧЕСКО ДЕКЛАРИРАНЕ
Чл. 6. (1) Всяко местно юридическо лице
или едноличен търговец, сключило сделка по
чл. 7, ал. 5 от Валутния закон, подава декларация пред БНБ в срок до 15 работни дни
след сключване на сделката, както следва:
1. за сделки по предоставяне или получаване на финансови кредити в размер, равен
на или надвишаващ 50 000 лв. или тяхната
равностойност в чуждестранна валута – чрез
попълване на декларация по образец;
2. при откриване на сметка в ч у жбина – чрез попълване на декларация по образец;
3. при извършване на първоначална пряка
инвестиция в чужбина – чрез попълване на
декларация по образец;
4. при емитиране на дългови ценни книжа – чрез попълване на декларация по образец;
5. при придобиване на ценни книжа без
посредничеството на местно лице – инвестиционен посредник – чрез попълване на
декларация по образец.
(2) Не подлежат на деклариране по ал. 1,
т. 1 и 2 държавните и държавногарантираните кредити, както и сметките на банките
в чужбина.
(3) Декларациите по ал. 1 могат да се
подават лично или чрез упълномощено лице
на хартиен носител или по електронен път.
(4) За декларациите по ал. 1, изпратени по
електронен път, се спазват изискванията на
Закона за електронния документ и електронния
подпис и Закона за електронното управление.
Ч л. 7. (1) Бъ л гарск ата народ на ба н к а
удостоверява декларирането на сделките по
чл. 6 с подпис и печат върху декларацията на
хартиен носител и/или с електронен подпис
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при електронно подадена декларация. Удостоверяването се извършва в срок до 5 работни дни след представяне на изчерпателно и
коректно попълнена декларация.
(2) При констатиране на непълноти или
некоректно попълване в представена декларация БНБ дава указания за отстраняването им.
Ако декларациите са получени по пощата или
по електронен път, БНБ в срок до 5 работни
дни дава писмени указания за отстраняване
на непълнотите.
(3) При получаване на декларацията по
чл. 6 БНБ извършва проверка дали местното
юридическо лице или едноличният търговец
е подал в срок отчети по чл. 10 от Валутния
закон, ако е имал такова задължение. При
неподадени отчети БНБ дава писмени указания за представянето им.
(4) Приемането и удостоверяването на
декларациите по електронен път в БНБ се
извършва по ред, определен в указания на
подуправителя на БНБ, ръководещ управление „Банково“, при спазване на Закона за
електронния документ и електронния подпис
и Закона за електронното управление.
Чл. 8. (1) При настъпване на промяна
на данните по декларирана сделка по реда
на чл. 6 местните юридически лица и еднолични търговци уведомяват писмено БНБ,
на хартиен носител или по електронен път,
за промените в срок до 15 работни дни след
тяхното настъпване.
(2) Местните юридически лица и еднолични търговци уведомяват писмено БНБ, на
хартиен носител или по електронен път, при
закриване на декларираните сметки в чужбина, при прекратяване на декларирана пряка
инвестиция в чужбина или при продажба на
декларирания недвижим имот в чужбина в срок
до 15 работни дни от настъпилата промяна.
Г л а в а

ч е т в ъ р т а

СТАТИСТИЧЕСК А ОТЧЕТНОСТ И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ
Чл. 9. (1) Местните юридически лица или
еднолични търговци, с изключение на банките, отчитат тримесечно със статистически
форми пред БНБ:
1. операциите, остатъците и други промени
в размера на финансов кредит, получен от или
предоставен на чуждестранно лице, в случай
че към момента на декларирането размерът
му е равен на или надвишава 500 000 лв. или
тяхната равностойност в чуждестранна валута;
на отчитане по тази точка подлежат и операциите, остатъците и други промени в размера
на финансов кредит в случаите, когато към
31 декември на предходната година размерът
му е равен на или надвишава 500 000 лв. или
тяхната равностойност в чуждестранна валута;
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2. операциите и остатъците по сметки,
открити в чужбина;
3. вземанията си от чуждестранни лица по
търговски кредити и по други сделки, които
не са финансови кредити, ако общата сума
на тези вземания е равна на или надвишава 200 000 лв. или тяхната равностойност в
чуждестранна валута;
4. задълженията си към чуждестранни лица
по търговски кредити и по други сделки, които
не са финансови кредити или облигационни
заеми, ако общата сума на тези задължения
е равна на или надвишава 200 000 лв. или
тяхната равностойност в чуждестранна валута;
5. операциите си с чуждестранни лица,
свързани с услуги, възнаграждения и безвъзмездни постъпления и плащания; статистичес
ките форми за тези операции се предоставят
след писмено поискване от подуправителя на
БНБ, ръководещ управление „Банково“, или
от упълномощено от него лице.
(2) Министерствата и държавните агенции
отчитат вземанията си от и задълженията си
към чуждестранни лица по търговски сделки
по реда на ал. 1, т. 2, 3 и 4.
(3) Банките отчитат вземанията си от и
задълженията си към чуждестранни лица,
както и операциите си с чуждестранни лица,
свързани с услуги, възнаграждения и безвъзмездни постъпления и плащания по ред,
определен с указания на подуправителя на
БНБ, ръководещ управление „Банково“, или
от упълномощено от него лице.
(4) Местните юридически лица или еднолични търговци, с изключение на банките,
отчитат годишно със статистически форми
пред БНБ:
1. операциите, остатъците и други промени
в размера на финансовите кредити, получени
от или предоставени на чуждестранни лица,
в случай че финансовият кредит е в размер
от 50 000 до 500 000 лв. или тяхната равно
стойност в чуждестранна валута;
2. преките си инвестиции в недвижими
имоти в чужбина.
(5) Нотариусите, съответно съдиите по
вписванията, отчитат месечно със статистически форми пред БНБ сделките с недвижими
имоти между местни и чуждестранни лица.
(6) Лицата, декларирали сделки по чл. 6,
ал. 1, т. 4, отчитат тримесечно със статистичес
ки форми пред БНБ продажба на допълнителни количества от емисията, амортизационни
плащания и извършени лихвени плащания
по емисиите.
(7) Местните юридически лица, емитенти
на дългови ценни книжа в чужбина, отчитат
еднократно със статистическа форма пред
БНБ сделките, извършени с ценните книжа
на първичен пазар, в срок до 15 работни дни
след емисията.
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(8) Централни ят депозитар предоставя
месечна информация за всяка сделка на капиталовия пазар с емитирани от местно или
чуждестранно лице и регистрирани при него
ценни книжа, както и за позициите по тези
книжа на принципа „ценна книга по ценна
книга“.
(9) Местните юридически лица, принадлежащи към институционален сектор „Финансови предприятия“, отчитат месечно със
статистически форми пред БНБ данни за притежаваните от тях ценни книжа на принципа
„ценна книга по ценна книга“ за позициите и
операциите си през отчетния месец.
(10) Банките и инвестиционните посредници, различни от банки, отчитат месечно със
статистически форми пред БНБ позициите и
операциите за притежаваните ценни книжа
на принципа „ценна книга по ценна книга“
от следните свои клиенти:
1. местни лица, принадлежащи към институционалните сектори, различни от сектор
„Финансови предприятия“;
2. чуждестранни лица.
(11) Местните юридически лица или еднолични търговци с изключение на лицата по
ал. 9, сключили сделки с ценни книжа без
посредничеството на местно лице – инвестиционен посредник, отчитат месечно със
статистическа форма пред БНБ позициите и
операциите за тези ценни книжа на принципа
„ценна книга по ценна книга“.
Ч л. 10. Мест ни те юри ди ческ и лица и
едноличните търговци отчитат тримесечно
със статистически форми пред БНБ преките
си инвестиции в чужбина с изключение на
инвестициите в недвижими имоти, които се
отчитат веднъж годишно.
Чл. 11. Българската народна банка може
да извършва регулярни периодични статистически изследвания с цел събиране на допълнителна статистическа информация по
ред, определен от подуправителя на БНБ,
ръководещ управление „Банково“.
Чл. 12. (1) Отчетите по чл. 9, ал. 1, т. 1 и
ал. 6 се представят на БНБ в срок до 15-о число
на месеца, следващ отчетното тримесечие.
(2) Отчетите по чл. 9, ал. 1, т. 2 – 5 и
ал. 3 и чл. 10 се представят на БНБ в срок
до 20-о число на месеца, следващ отчетното
тримесечие.
(3) Отчетите по чл. 9, ал. 1 и 3 и чл. 10
за четвъртото тримесечие на годината се
представят на БНБ в срок до 25 януари на
годината, следваща отчетната година.
(4) Отчетите по чл. 9, ал. 2 се представят
на БНБ в срок до 20 януари на годината,
следваща отчетната година.
(5) Отчетите по чл. 9, ал. 5 и ал. 8 – 11 се
представят на БНБ в срок до 10-о число на
месеца, следващ отчетния месец.
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Чл. 13. (1) Местните физически лица отчитат
чрез статистически форми пред БНБ ежегодно, в
срок до 31 март на годината, следваща отчетната
година, вземанията си от и задълженията си
към чуждестранни лица по финансови кредити,
вземанията си по сметки, открити в чужбина,
както и инвестициите си в ценни книжа, които
са извършени без посредничеството на местно
лице – инвестиционен посредник.
(2) Статистическите форми по ал. 1 се
подават, ако:
1. сумата на всички вземания по финансови
кредити, сметки в чужбина и инвестиции в
ценни книжа, които са извършени без посредничеството на местно лице – инвестиционен
посредник, е равна на или надвишава 50 000 лв.
или тяхната равностойност в чуждестранна
валута към края на отчетната година;
2. сумата на всички задължения по финансови кредити е равна на или надвишава
50 000 лв. или тяхната равностойност в чуждестранна валута към края на отчетната година.
(3) Отчетите по този член могат да се
подават лично или чрез упълномощено лице
на хартиен носител или по електронен път.
Чл. 14. (1) Отчетите по чл. 9, ал. 1, 2, 3 и
5, чл. 10 и 11 могат да се подават лично или
чрез упълномощено лице на хартиен носител
или по електронен път.
(2) Отчетите по чл. 9, ал. 4 и ал. 6 – 11 могат
да се подават лично или чрез упълномощено
лице само по електронен път.
(3) При получаване на отчетите БНБ извършва проверка за тяхната пълнота и точност. Ако бъдат установени пропуски, БНБ
дава указания за тяхното отстраняване.
(4) Подаването на отчетите по тази глава
по електронен път в БНБ се извършва по
ред, определен в указания на подуправителя
на БНБ, ръководещ управление „Банково“,
при спазване на изискванията на Закона за
електронния документ и електронния подпис
и Закона за електронното управление.
(5) При отчитане на повече от пет декларирани по чл. 6 еднотипни сделки или повече от
пет записа в отчетите по чл. 9, ал. 1, т. 3 – 5,
ал. 2 и 5 статистическите форми се подават
само по електронен път.
Чл. 15. (1) Събраната по тази наредба
информация се използва от БНБ само за
статистически цели.
(2) Българската народна банка може да
п редоставя на дру г и лица и инст и т у ции
само обобщени данни, които не позволяват
идентификацията на лицата, предоставили
статистическа информация.
(3) Българската народна банка предоставя
на местните юридически лица и еднолични
търговци достъп до предоставената от тях
и за тях в БНБ статистическа информация
след писмено заявление от лицата, имащи
право да ги представляват, или на надлежно
упълномощени от тях лица.
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Чл. 16. (1) Подуправителят на БНБ, ръководещ управление „Банково“, определя с
указания образците на статистически форми
и декларации по тази наредба.
(2) Указанията, издадени по тази наредба,
се публикуват на интернет страницата на
БНБ. Образците на статистически форми и
декларации се предоставят на хартиен носител
и намясто в БНБ.
ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. „Презграничен превод“ е прехвърляне по
банков път на суми в национална или в чужда
валута по нареждане на клиент на една банка
в полза на клиент на друга банка, при което
двете банки се намират в различни държави.
2. Институционален сектор „Финансови
предприятия“ включва единиците съгласно
т. 2.55 – 2.110 на Регламент (ЕС) № 549/2013
на Европейския парламент и на Съвета от
21 май 2013 г. относно Европейската система
от национални и регионални сметки в Европейския съюз (ЕСС 2010), както следва:
а) банки (кредитни институции) по смисъла
на чл. 2 от Закона за кредитните институции;
б) фондове на паричен пазар (ФПП) по
смисъла на единната европейска дефиниция,
заложена в Насоки CESR/10-049 относно
обща дефиниция за европейски фондове на
паричния пазар на Committee of European
Securities Regulators – CESR (сега ESMA) и
Указанията на Комисията за финансов надзор за прилагане на Насоките на CESR за
фондовете, инвестиращи в инструменти на
паричния пазар (Ref.: CESR/10-049) относно
наименованията на фондовете, които съдържат
словосъчетания, рефериращи към „паричен
пазар“ от 22 август 2012 г.;
в) инвестиционни дружества и договорни
фондове (колективни инвестиционни схеми)
по смисъла на чл. 4 от Закона за дейността на
колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране;
г) инвестиционни посредници, различни от
банки, по смисъла на чл. 5, ал. 1 от Закона за
пазарите на финансови инструменти;
д) финансови институции по смисъла на
чл. 3 от Закона за кредитните институции;
е) дружествата със специална инвестиционна цел по смисъла на чл. 3 от Закона за
дружествата със специална инвестиционна цел;
ж) управляващи дружества по смисъла на
чл. 86 от Закона за дейността на колективните
инвестиционни схеми и на други предприятия
за колективно инвестиране;
з) пенсионно-осигурителни дружества по
смисъла на чл. 121 от Кодекса за социално
осигуряване;
и) застрахователи и презастрахователи
по смисъла на чл. 8, ал. 1 и 2 от Кодекса за
застраховането;
й) фондове за допълнително пенсионно
осигуряване по смисъла на чл. 133 от Кодекса
за социално осигуряване;
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к) гаранционни фондове, създадени със
специален закон;
л) други финансови предприятия извън
изброените в букви „а“ – „к“.
3. И нс т и т у ц иона л н и сек т ори, раз л и чни о т сек тор „Финансови п редп ри я т и я“,
включват единиците съгласно т. 2.45 – 2.54 и
т. 2.111 – 2.130 на Регламент (ЕС) № 549/2013
на Европейския парламент и на Съвета от
21 май 2013 г. относно Европейската система
от национални и регионални сметки в Европейския съюз (ЕСС 2010).
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ
§ 2. Тази наредба се издава на основание
чл. 7, ал. 11, чл. 8, ал. 4 и чл. 10, ал. 4 от Валутния закон и чл. 42 от Закона за Българската
народна банка и е приета с Решение № 16
от 13 март 2014 г. на Управителния съвет на
Българската народна банка.
§ 3. Наредбата влиза в сила от 1 април
2014 г., с изключение на чл. 6, ал. 3 и 4, чл. 7,
ал. 1, 2 и 4, чл. 8, чл. 13, ал. 3 и чл. 14, които
влизат в сила от 1 юли 2014 г., и чл. 9, ал. 9
и 10, които влизат в сила от 1 януари 2015 г.
§ 4. Тази наредба отменя Наредба № 27 от
2003 г. за статистиката на платежния баланс
(обн., ДВ, бр. 69 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 111
от 2003 г., бр. 7 от 2007 г. и бр. 102 от 2009 г.).
§ 5. Подуправителят на БНБ, ръководещ
управление „Банково“, може да дава указания
по прилагането на тази наредба.
Управител:
Иван Искров
1883

Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ 16 от 2009 г. за лицензиране на платежните
институции, дружествата за електронни пари
и операторите на платежни системи (обн., ДВ,
бр. 62 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 102 от 2009 г.,
бр. 102 от 2010 г., бр. 30 и 59 от 2011 г.)
§ 1. В чл. 7 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 4 след думата „представител“ съюзът
„или“ се заличава и се поставя запетая, след
думата „клон“ се добавя „или директно“, а след
думите „територията на“ се добавя „друга“.
2. Алинея 5 се изменя така:
„(5) В регистъра при БНБ се вписва информация за платежна институция, лицензирана
в друга държава членка, която извършва на
територията на Република България включените в лиценза є платежни услуги чрез
клон, представител или директно, след изпълнение изискванията на чл. 30 от Закона
за платежните услуги и платежните системи,
както и информация за кредитна институция,
лицензирана в друга държава членка, която
извършва чрез представител на територията
на Република България включените в лиценза
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є платежни услуги по изпълнение на налични
парични преводи, след изпълнение изискванията на чл. 22 от Закона за кредитните институции и представяне в БНБ от кредитната
институция на информацията по ал. 1.“
3. Създава се ал. 6:
„(6) При промяна в данните по ал. 1 заявителят предоставя съответната информация и документи в БНБ в 15-дневен срок от
настъпване на промяната.“
Преходни и заключителни разпоредби
§ 2. Кредитна институция, лицензирана в
друга държава членка, която към датата на
влизане на тази наредба в сила извършва чрез
представител на територията на Република
България включените в лиценза є платежни
услуги по изпълнение на налични парични
преводи, представя в БНБ информацията по
чл. 7, ал. 1 за всички свои представители,
включени в регистъра по чл. 17 от Закона за
платежните услуги и платежните системи, в
шестмесечен срок от тази дата.
§ 3. Тази наредба се издава на основание
чл. 25, ал. 5 и § 10 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за платежните
услуги и платежните системи и е приета с
Решение № 15 от 13.03.2014 г. на Управителния
съвет на Българската народна банка.
Управител:
Иван Искров
1884

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА
КОМИСИЯ
РЕШЕНИЕ № 2936-НС
от 20 март 2014 г.
На 19 март 2014 г. на основание чл. 72,
ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Конституцията на Репуб
лика България предсрочно са прекратени
пълномощията на народния представител
Доброслав Дилянов Димитров, избран от 25.
многомандатен изборен район – София, издигнат от ПП „ГЕРБ“ в 42-то Народно събрание.
На основание чл. 247, ал. 6 от Изборния
кодекс Централната избирателна комисия
РЕШИ:
Обявява за избран за народен представител
в 25. многомандатен изборен район – София,
Иван Йорданов Божилов от листата на ПП
„ГЕРБ“.
Решението да се обнародва в „Държавен
вестник“.
За председател:
Румяна Сидерова

2012

Секретар:
Севинч Солакова
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ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
ЗАПОВЕД № РД-09-123
от 10 март 2014 г.
На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията, чл. 42 от Закона за подпомагане на земеделските производители във връзка
с чл. 6 и приложение ІІІ от Регламент (ЕО)
№ 73/19.01.2009 г. на Съвета 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 земеделските стопани, за изменение на
регламенти (ЕО) № 1290/2005, (ЕО) № 247/2006,
(ЕО) № 378/2007, за отмяна на Регламент (ЕО)
№ 1782/2003 и във връзка с чл. 6 (20) от Регламент (ЕС) № 1310/2013 г., както и одобрен доклад
№ 93-2557 от 10.03.2014 г. нареждам:
Изменям Заповед № РД-09-616 от 21.07.2010 г.
на министъра на земеделието и храните (ДВ,
бр. 63 от 2010 г.), изменена със Заповед № РД-09609 от 26.07.2011 г. (ДВ, бр. 76 от 2011 г.), Заповед
№ РД-09-126 от 14.02.2012 г. (ДВ, бр. 23 от 2012 г.),
Заповед № РД-09-1418 от 18.12.2012 г., Заповед
№ РД-09-93 от 7.02.2013 г. (ДВ, бр. 21 от 2013 г.)
и Заповед № РД-09-501 от 25.07.2013 г. (ДВ, бр. 77
от 2013 г.), както следва:
В точка І.4 Национален стандарт 4.1 се изменя така:
„Земеделски стопани, ползващи постоянно
затревени площи (пасища и мери), са длъжни да
ги поддържат чрез паша с минимална гъстота
от 0,15 животински единици на хектар (ЖЕ/ха).
Допуска се минимум 1 коситба за съответната
година – до 15 юли за равнинните райони и до 15
август за планинските райони, включени в обхвата на необлагодетелстваните планински райони,
при спазване на минималната посочена гъстота
от 0,15 животински единици на хектар (ЖЕ/ха).
Земеделски стопани, ползващи постоянно
затревени площи (ливади), са длъжни да ги поддържат чрез минимум 1 коситба за съответната
година – до 15 юли за равнинните райони и до
15 август за планинските райони, включени в
обхвата на необлагодетелстваните планински
райони. Допуска се след задължителната коситба
поддържане и чрез паша.
За равнинните райони при наличие на заповед
за обявяване на съответната защитена зона от
Националната екологична мрежа „Натура 2000“,
издадена по реда на Закона за биологичното разнообразие, с включена в нея забрана за косене
до определена дата, срокът за извършване на
коситбата се удължава с 30 дни след изтичане
срока на забраната.“

Забележка. До изтичане на сроковете за поетите
агроекологични ангажименти по Мярка 214 „Агроекологични плащания“ от ПРСР – 2007 – 2013 г.,
се прилагат текстовете на Национален стандарт
4.1 от м. юли 2013 г.

1928

Министър:
Д. Греков

ЗАПОВЕД № РД-09-150
от 12 март 2014 г.
На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията, чл. 42 от Закона за подпомагане на земеделските производители във връзка
с чл. 6 и приложение ІІІ от Регламент (ЕО)
№ 73/19.01.2009 г. на Съвета 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 земеделските стопани, за изменение на
регламенти (ЕО) № 1290/2005, (ЕО) № 247/2006,
(ЕО) № 378/2007, за отмяна на Регламент (ЕО)
№ 1782/2003 и във връзка с чл. 6 (20) от Регламент (ЕС) № 1310/2013 г., както и одобрен доклад
№ 93-2705 от 12.03.2014 г. нареждам:
Изменям Заповед № РД-09-616 от 21.07.2010 г.
на министъра на земеделието и храните (ДВ,
бр. 63 от 2010 г.), изменена със Заповед № РД-09609 от 26.07.2011 г. (ДВ, бр. 76 от 2011 г.), Заповед
№ РД-09-126 от 14.02.2012 г. (ДВ, бр. 23 от 2012 г.),
Заповед № РД-09-1418 от 18.12.2012 г., Заповед
№ РД-09-93 от 7.02.2013 г. (ДВ, бр. 21 от 2013 г.),
Заповед № РД-09-501 от 25.07.2013 г. (ДВ, бр. 77
от 2013 г.) и Заповед № РД-09-123 от 10.03.2014 г.,
както следва:
В точка І.5 се създава нов Национален стандарт със следния текст:
„Национален стандарт 5.3. Забранява се пряко
и непряко отвеждане на вещества от Списък I и
Списък ІI в подземните води (Приложение към
НС 5.3).
Приложение към НС 5.3.
Списък І
1. Органохалогенни съединения и вещества,
които могат да формират подобни във водните
части от околната среда.
2. Органофосфорни съединения.
3. Органокалаени съединения.
4. Вещества, притежаващи канцерогенни,
мутагенни или тератогенни свойства във или
посредством водните части на околната среда (1).
5. Живак и неговите съединения.
6. Кадмий и неговите съединения.
7. Минерални масла и въглеводороди.
8. Цианиди.
(1)
Ако определени вещества от Списък ІІ са
канцерогенни, мутагенни или тератогенни, те се
отнасят към т. 4 от Списък І.
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Списък ІІ
1. Неметали, метали и техните съединения:
1.1. Цинк
1.2. Мед
1.3. Никел
1.4. Хром
1.5. Олово
1.6. Селен
1.7. Арсен
1.8. Антимон
1.9. Молибден
1.10. Титан

1.11. Калай
1.12. Барий
1.13. Берилий
1.14. Бор
1.15. Уран
1.16. Ванадий
1.17. Кобалт
1.18. Талий
1.19. Телур
1.20. Сребро

2. Биоциди и техните деривати.
3. Вещества, които имат вреден ефект върху
вкуса и/или мириса, и/или цвета на подземните
води, съединения, склонни да причинят формирането на подобни вещества и да направят
подземните води негодни за питейно-битово
водоснабдяване.
4. Токсични или устойчиви органични съединения на силиций и вещества, които могат да
причинят формиране на подобни съединения във
водата, като се изключат тези, които са биологично безвредни или са бързо превръщащи се в
безвредни вещества във водата.
5. Неорганични съединения на фосфора и
елементарен фосфор.
6. Флуориди.
7. Амоняк и нитрити (Думата „амоний“ е
заменена с „амоняк“).
Допълнителна информация:
1. Прякото отвеждане на опасни или вредни
вещества в подземните води е налице, когато
веществата под форма на течност постъпват/се
вливат в подземните води без филтрация през
почвата или скалите. Обикновено за целта се използват съоръжения – тръбопроводи и кладенци,
наречени попивни, инжекционни и т.н., служещи
да извършат прякото отвеждане.
Земеделският стопанин не допуска използване
на съоръжения за пряко отвеждане на отпадъчни
води от земеделската дейност, съдържащи вещества от Списък I и Списък II, в подземните води.
2. Непряко отвеждане на замърсители в подземните води е налице, когато постъпването на
веществата става след филтрация през почвата
и скалите.
Земеделският стопанин предприема мерки за
недопускане на замърсяване на почвената повърхност, земите и терените на стопанството при
съхранение и употреба на продукти за растителна
защита, торове, дезинфекционни разтвори, минерални масла и горива, ветеринарномедицински
препарати, както и други вещества от Списък I
и Списък ІІ, доколкото имат отношение към
земеделската дейност.“
Министър:
Д. Греков
1929
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МИНИСТЕРСТВО
НА ИКОНОМИКАТА И ЕНЕРГЕТИКАТА
ЗАПОВЕД № РД-16-207
от 18 февруари 2014 г.
На основание чл. 62, ал. 2 АПК във връзка с
допусната очевидна фактическа грешка в изписването на датата на издаване на Разрешение № 367
от 8 януари 2013 г. на министъра на икономиката
и енергетиката за търсене и проучване на метални
полезни изкопаеми, подземни богатства по чл. 2,
ал. 1, т. 1 от Закона за подземните богатства,
в площ „Чиирите“, разположена в землището
на с. Малко Попово и гр. Маджарово, община
Маджарово, и селата Чирничино и Брусевци,
община Ивайловград, област Хасково (ДВ, бр. 9
от 2014 г.), нареждам:
1. В Разрешение № 367 от 8 януари 2013 г., издадено от министъра на икономиката и енергетиката
на „Дънди Прешъс Металс Крумовград“ – ЕАД,
с. Челопеч, на страница първа, в тит улната
част вместо датата „8 януари 2013 г.“ да се чете
„8 януари 2014 г.“.
2. Тази заповед е неразделна част от Разрешение № 367 от 8 януари 2014 г. на министъра
на икономиката и енергетиката.
На основание чл. 41 ЗПБ във връзка с чл. 62,
ал. 2 АПК тази заповед подлежи на обжалване
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
чрез МИЕ.

1800

Министър:
Др. Стойнев

ЗАПОВЕД № РД-16-216
от 20 февруари 2014 г.
На основание чл. 7, ал. 2, т. 7 и чл. 43, ал. 3 и 4
от Закона за подземните богатства (ЗПБ) нареждам:
1. Да се проведе неприсъствен конкурс за
предоставяне на разрешение за проучване на
строителни материали, подземни богатства по
чл. 2, ал. 1, т. 5 ЗПБ, в площ „Пладнището“ с
размер 0,2 кв. км, разположена в землището на
с. Долни Луковит, община Искър, област Плевен,
с координати на граничните точки, приложение
№ 1 към тази заповед.
2. Определям срок на разрешението: 1 година от датата на влизане в сила на договора за
проучване.
3. Определям изисквания за минимални управленски и финансови възможности, които да
притежават кандидатите за допускането им до
участие в конкурса, приложение № 2 към тази
заповед.
4. Определям срок за провеждане на конкурса:
до 90 дни от датата на обнародване на заповедта
в „Държавен вестник“.
5. Определям срок за закупуване на конкурсните книжа: до 17 ч. на 10-ия ден от обнародването
на заповедта в „Държавен вестник“, конкурсните
документи се получават в стая 902 на Министер-
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ството на икономиката и енергетиката, София,
ул. Триадица 8, тел.: 02/9263 215, 02/9263 279, след
представяне на следните документи:
– копие от платежно нареждане за закупуване на конкурсните книжа на стойност 1000 лв.,
внесени по сметка на Министерството на икономиката и енергетиката – IBAN BG 79 BNBG
9661 3000 1026 01, BIC BNBGBGSD, БНБ – ЦУ; в
платежното нареждане следва да бъде записано:
„За закупуване на конкурсни книжа за площ
„Пладнището“; в документа се посочва и името
на кандидата, в полза на когото е извършено
плащането;
– документ за самоличност на лицето, което
получава закупените конкурсни книжа; лицето,
което получава закупените книжа, подписва
приемно-предавателен протокол и декларация
за опазване тайната на сведенията, които се
съдържат в конкурсните документи.
6. Определям срок за приемане на заявленията за участие в конкурса: до 17 ч. на 20-ия
ден от обнародване на заповедта в „Държавен
вестник“ кандидатите подават в деловодството
на Министерството на икономиката и енергетиката, София, ул. Триадица 8, писмено заявление
за участие в конкурса и приложенията към него,
изискуеми съгласно българското законодателство
и конкурсните книжа, включително документ за
внесена такса в размер 1450 лв. съгласно Тарифа
за таксите, които се събират в системата на Министерството на икономиката и енергетиката по
Закона за подземните богатства, одобрена с ПМС
№ 284 от 17 октомври 2011 г. Таксата се внася
по сметка на Министерството на икономиката и
енергетиката – IBAN BG 79 BNBG 9661 3000 1026
01, BIC BNBGBGSD, БНБ – ЦУ. В платежното
нареждане следва да бъде записано: „Такса за
участие в конкурс за площ „Пладнището“.
7. Определям депозит за участие – парична
вноска в размер 30 000 лв., който следва да бъде
внесен към датата на подаване на заявлението
за участие в конкурса, по сметка на Министерството на икономиката и енергетиката – IBAN
BG 17 BNBG 9661 3300 1026 01, BIC BNBGBGSD,
БНБ – ЦУ. В платежното нареждане следва да
бъде записано: „Депозит за участие в конкурс
за площ „Пладнището“. Същото се прилага към
заявлението за участие в конкурса.
8. Определям срок за подаване на офертите:
до 17 ч. на 40-ия ден от обнародване на заповедта
в „Държавен вестник“ допуснатите до участие в
конкурса кандидати подават в деловодството на
Министерството на икономиката и енергетиката,
София, ул. Триадица 8, оферта, изготвена съгласно
изискванията в конкурсните книжа.
9. Контрола по изпълнение на заповедта възлагам на Анна Янева – заместник-министър на
икономиката и енергетиката.
Заповедта подлежи на обжалване в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
пред Върховния административен съд по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.
За министър:
Ив. Айолов
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Приложение № 1
към т. 1

СПИСЪК
на координатите на граничните точки,
описващи площ „Пладнището“
(Координатна система 1970 г.)
№

X [m]

Y [m]

1.

4729462.61

8581272.28

2.

4728931.83

8581138.01

3.

4729074.08

8581097.37

4.

4729243.18

8580876.28

5.

4729341.40

8580691.49

6.

4729470.42

8580713.86

7.

4729587.14

8580834.12

8.

4729622.54

8580925.39

9.

4729592.12

8581090.00

10.

4729518.73

8581164.57
Приложение № 2
към т. 3

Изисквания за наличие на минимални управ
ленски и финансови възможности
Kандидатът търговец, съответно обединението кандидат, да притежава необходимите за
извършване на дейностите по проучване минимални управленски и финансови възможности,
както следва:
1. Минимални управленски възможности – кумулативното изпълнение на следните условия:
1.1. кандидатът, а когато същият е обединение – всеки един от участниците в него, да представи препоръки от бизнес партньори – оригинали;
1.2. кандидатът да разполага с основен експертен състав, който задължително да включва
минимум един геологопроучвател и един минен
инженер, всеки с трудов стаж по специалността
минимум 2 години;
1.3 кандидатът, а когато същият е обединение – всеки един от участниците в него, да представи декларация за липса на обстоятелствата
по чл. 2 ЗИФОДРЮПДСТЛТДС във връзка с
§ 1 от допълнителните разпоредби или доказателства за наличие на обстоятелства по чл. 4
ЗИФОДРЮПДСТЛТДС.
Кандидатът може да представи доказателствата
за управленски възможности за други физически
или юридически лица, при условие че декларира,
че ще използва ресурсите им при изпълнение на
проекта и ще представи декларация от третото
лице, че ще предостави на разположение на
кандидата възможностите си за изпълнение на
дейностите по проучване на строителни материали в площ „Пладнището“, както и декларация
от третото лице, че за същото не са налични
обстоятелствата по чл. 2 ЗИФОДРЮПДСТЛТДС
във връзка с § 1 от допълнителните разпоредби
или доказателсва за наличие на обстоятелства
по чл. 4 ЗИФОДРЮПДСТЛТДС.
2. Минимални финансови възможности – кандидатът да отговаря на едно от следните изисквания:
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2.1. кандидатът търговец или поне един от
участниците в обединението кандидат да е реализирал оборот от дейността си общо за последните
3 финансови години в зависимост от датата, на
която е учреден, не по-малко от 60 000 лв.; когато
кандидатът е обединение, което не е юридическо
лице, изискването по тази точка се прилага към
обединението като цяло
или
2.2. кандидатът, а когато същият е обединение – поне един от участниците в него, да представи препоръка от банкова или друга финансова
институция, че същият разполага с необходимите
финансови средства за изпълнение на дейностите
по проучване на строителни материали в площ
„Пладнището“
или
2.3. кандидатът, а когато същият е обединение – поне един от участниците в него, да
представи писмо-намерение от банкова или
друга финансова институция, че ще му бъдат
предоставени необходимите финансови ресурси
за изпълнение на дейностите по проучване на
строителни материали в площ „Пладнището“.
Кандидат ът, а когато същи ят е обединение – всички участници в него, да представи
дек ларация за липса на обстоятелствата по
чл. 2 ЗИФОДРЮПДСТЛТДС във връзка с § 1
от допълни телни те разпоредби или доказателства за наличие на обстоятелства по чл. 4
ЗИФОДРЮПДСТЛТДС.
Кандидатът може да използва ресурсите на
други физически или юридически лица при изпълнение на проекта за проучване, при условие че
докаже, че ще има на свое разположение тези ресурси. При условие че кандидатът ползва ресурсите
на други физически или юридически лица, за да
докаже минимални финансови възможности, същите следва да представят декларация за липса на
обстоятелствата по чл. 2 ЗИФОДРЮПДСТЛТДС
във връзка с §1 от допълнителните разпоредби
или доказателства за наличие на обстоятелства
по чл. 4 ЗИФОДРЮПДСТЛТДС.
1801
РАЗРЕШЕНИЕ № 368
от 20 февруари 2014 г.
за проучване на строителни материали, подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за
подземните богатства, в площ „Касибо“, разположена в землището на с. Костелево, община
Враца, област Враца
На основание чл. 53, ал. 4 във връзка с чл. 7,
ал. 2, т. 7, чл. 39, ал. 1, т. 3, чл. 5, т. 1 на Закона
за подземните богатства и протоколно решение
по т. 11 от протокол № 5 от заседанието на Министерския съвет на 5 февруари 2014 г. разрешавам на „Кралтрейс“ – ООД, Враца, титуляр на
разрешението, дружество, вписано в търговския
регистър на Агенцията по вписванията под ЕИК
106623560, със седалище и адрес на управление
Враца, ул. 28 октомври 32, да извърши за своя
сметка проучване на строителни материали,
подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона
за подземните богатства, в площ „Касибо“, раз-
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положена в землището на с. Костелево, община
Враца, област Враца, при следните условия:
1. Срокът на разрешението е 6 месеца.
2. Размерът на площта е 0,15 кв. км.
3. Границите на площта са определени с
координати на граничните точки съгласно приложението.
4. Условията за осъществяване на дейността
по проучване, както правата и задълженията на
титуляря се определят в договора за проучване.
5. Видовете и обемите на геологопроучвателните работи, както и добивът за технологични
изпитания се определят в работната програма и
договора за проучване.
6. Разрешението може да бъде обжалвано пред
Върховния административен съд в 14-дневен срок
от обнародването му в „Държавен вестник“.
7. Разрешението влиза в сила от датата на влизане в сила на договора за проучване с титуляря.
8. Контролът по изпълнението на разрешението и на сключения договор се осъществява
от министъра на икономиката и енергетиката.
За министър:
Ив. Айолов
Приложение
към т. 3
Координатен регистър на граничните точки,
описващи площ „Касибо“
Координатна система 1970 г.
№

X [m]

Y [m]

1.

4695607

8529665

2.

4696146

8530298

3.

4696107

8530381

4.

4695993

8530340

5.

4695777

8530338

6.

4695741

8530293

7.

4695889

8530098

8.

4695731

8529925

9.

4695585

8530100

10.
1802

4695477

8529967

МИНИСТЕРСТВО
НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
ЗАПОВЕД № РД-14-12
от 7 март 2014 г.
На основание чл. 11, ал. 3 ЗНП и чл. 28, ал. 2,
т. 1 във връзка с чл. 20, т. 7 от Наредба № 7 от
25.06.2001 г. за откриване, преобразуване, промени и закриване на частни детски градини и
училища и във връзка с молба от лицето, получило разрешение за откриване на Частно средно
общообразователно училище „Евро-училище Ровел“ – София, изменям Заповед № РД-14-0014 от
2.04.1999 г. (ДВ, бр. 41 от 1999 г.), изм. със Заповед
№ РД-14-65 от 9.05.2000 г. (ДВ, бр. 45 от 2000 г.),
изм. със Заповед № РД-14-212 от 27.06.2007 г. (ДВ,
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бр. 59 от 2007 г.), изм. със Заповед № РД-14-131
от 25.08.2010 г. (ДВ, бр. 72 от 2010 г.), изм. със
Заповед № РД-14-158 от 26.09.2012 г. (ДВ, бр. 77
от 2012 г.), изм. със Заповед № РД-09-664 от
7.06.2013 г. (ДВ, бр. 53 от 2013 г.), както следва:
Думите: „Училището се управлява и представлява от Милен Кръстев Петков“ се заменят
с „Училището се управлява и представлява от
Росица Данева Панайотова-Григорова“.
Министър:
А. Клисарова
1803
ЗАПОВЕД № РД-14-13
от 7 март 2014 г.
На основание чл. 11, ал. 3 ЗНП и чл. 28, ал. 2,
т. 1 във връзка с чл. 20, т. 8 от Наредба № 7 от
25.06.2001 г. за откриване, преобразуване, промени
и закриване на частни детски градини и училища
и във връзка с молба от лицето, получило разрешение за откриване на Частен професионален
колеж „Международни услуги за охрана и сигурност“ – София, изменям Заповед № РД-14-74 от
18.07.2013 г. (ДВ, бр. 67 от 2013 г.), както следва:
След думите: „джу джуцо“ се прибавя „таекуондо“.
Министър:
А. Клисарова
1804
ЗАПОВЕД № РД-14-14
от 7 март 2014 г.
На основание чл. 11, ал. 3 ЗНП във връзка
с чл. 18, ал. 2, т. 1 ППЗНП и чл. 17 от Наредба
№ 7 от 25.06.2001 г. за откриване, преобразуване,
промени и закриване на частни детски градини
и училища разрешавам на „Кита 2013“ – ЕООД,
представлявано от Диана Недялкова Христова,
ЕИК 202719854, със седалище и адрес на управление София 1618, район „Витоша“, ул. Ябълкова
градина 47, ет. 3, ап. 5, да открие Частна целодневна детска градина „Кита“ – София.
1. Възпитанието и обучението в детската градина се организират и провеждат по утвърдена
програма в съответствие с държавното образователно изискване за предучилищно възпитание
и подготовка.
2. Детската градина има право да издава
удостоверение за завършена подготвителна група.
3. Официалният адрес на Частна целодневна
детска градина „Кита“ – София, е: София, кв.
Драгалевци, ул. Кимчовец 23, УПИ ІІІ-254, кв. 122.
4. Възпитанието и обучението на децата се
провеждат на адрес: София, кв. Драгалевци, ул.
Кимчовец 23, УПИ ІІІ-254, кв. 122.
5. Детската градина се управлява и представ
лява от Жана Алексиева Йорданова.
Министър:
А. Клисарова
1805
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ЗАПОВЕД № РД-14-15
от 7 март 2014 г.
На основание чл. 11, ал. 3 ЗНП и чл. 28, ал. 2,
т. 1 във връзка с чл. 20, т. 5 от Наредба № 7 от
25.06.2001 г. за откриване, преобразуване, промени
и закриване на частни детски градини и училища
и във връзка с молба от лицето, получило разрешение за откриване на Частна професионална
гимназия „Банкер“ – София, изменям Заповед
№ РД-14-77 от 15.07.1994 г. (ДВ, бр. 61 от 1994 г.),
изм. със Заповед № РД-14-147 от 30.12.1996 г. (ДВ,
бр. 17 от 1997 г.), доп. със Заповед № РД-14-05
от 5.03.1998 г. (ДВ, бр. 33 от 1998 г.), доп. със
Заповед № РД-14-19 от 16.04.1999 г. (ДВ, бр. 41 от
1999 г.), изм. и доп. със Заповед № РД-14-129 от
22.07.2004 г. (ДВ, бр. 70 от 2004 г.), както следва:
Думите „Сътрудник на малък и среден бизнес“
се заменят с „професия код 345120 Икономист,
специалност код 3451204 Икономика и мени
джмънт от професионално направление код 345
Администрация и управление“.
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Министър:
А. Клисарова

МИНИСТЕРСТВО
НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ
ЗАПОВЕД № РД-02-15-27
от 11 март 2014 г.
С оглед необходимостта от изграждане на нов
газопровод на територията на Република България
на основание § 52, ал. 1 и 2 ПЗРЗИДЗУТ (ДВ,
бр. 66 от 2013 г.), § 124 ПЗРЗИДЗУТ (ДВ, бр. 82 от
2012 г.) и чл. 129, ал. 3 във връзка с чл. 110, ал. 1,
т. 5, чл. 128, ал. 2, 5, 6 и 12 ЗУТ (в редакцията
преди изм. и доп. на ЗУТ – ДВ, бр. 82 от 2012 г.)
предвид обстоятелството, че обект „Газопровод
„Южен поток“ в отсечката, която ще се изгради
на територията на Република България, е обявен
за обект с национално значение и за национален
обект с Решение на Министерски съвет № 876 от
2.12.2011 г.; писма вх. № АУ 14-28 и АУ 14-29 от
5.11.2013 г., допълнени с писмо вх. № АУ 14-29(9)
от 14.02.2014 г., всички на управителя на консорциум ДЗЗД „ГАЗТЕКБГ – ЮЖНИЙНИПРОГАЗ“,
упълномощен от изпълнителните директори на
„Южен поток България“ – АД, съгласно пълномощно, нотариално заверено на 18.09.2013 г.,
рег. № 31568 на нотариус Румен Димитров с рег.
№ 274 на Нотариалната камара, и пълномощно,
нотариално заверено на 10.01.2014 г., рег. № 269
на нотариус Цветанка Михова-Ангелова с рег.
№ 562 на Нотариалната камара, писмо изх. № АУ
10-45 от 10.05.2012 г. на заместник-министъра на
РРБ за разрешаване изработването на проект за
подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен
план за обекта, допълнено с писмо изх. № АУ10-45 от 25.01.2013 г. за разрешение изработване
на ПУП – планове за застрояване и парцеларни
планове за елементите на обслужващата техническа инфраструктура, съобщаване на изработения проект за ПУП с обявление в „Държавен
вестник“ (ДВ, бр. 87 от 2013 г.), документи за
непостъпили възражения от общини Ружинци,
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Димово, Грамада, Макреш и Кула, всички в
област Видин, и общини Вълчедръм, Якимово,
Медковец и Брусарци, всички в област Монтана,
протоколи за проведени обществени обсъждания
от общини Ружинци, Димово, Грамада, Макреш
и Кула, всички в област Видин, и общини Вълчедръм, Якимово, Медковец и Брусарци, всички
в област Монтана, Решение № 247 от 28.10.2013 г.
на Общинския съвет – Ружинци; Решение № 235
по протокол № 30 от 30.10.2013 г. на Общинския
съвет – Димово, Решение № 191 по протокол № 31
от 25.10.2013 г. на Общинския съвет – Грамада,
Решение № 263 по протокол № 30 от 18.10.2013 г.
на Общинския съвет – с. Макреш, Решение № 350
от 30.10.2013 г. на Общинския съвет – гр. Кула,
Решение № 232 по протокол № 31 от 25.10.2013 г.
на Общинския съвет – Вълчедръм, Решение № 323
по протокол № 31 от 4.11.2013 г. на Общинския съвет – Якимово, Решение № 192 по протокол № 25
от 31.10.2013 г. на Общинския съвет – Медковец,
Решение № 218 по протокол № 31 от 30.10.2013 г. на
Общинския съвет – Брусарци, Решение по ОВОС
№ 7-5/2013 г., постановено от министъра на околната среда и водите с допуснато предварително
изпълнение, писмо изх. № 26-00-2545 от 4.09.2013 г.
на МОСВ, че не е обжалвано допуснатото предварително изпълнение на решението по ОВОС,
писмо изх. № 26-00-4136 от 11.01.2012 г. на МОСВ,
че не е необходимо да се провежда процедура по
екологична оценка и оценка за съвместимост и
решението по ОВОС е достатъчно за одобряване
на ПУП, решения на Комисията за земеделските
земи към МЗХ за утвърждаване на площадки и
трасета за проектиране № КЗЗ-16 от 4.09.2013 г.,
КЗЗ-17 от 25.09.2013 г. и КЗЗ-21 от 31.10.2013 г.,
Решение № КЗЗ-21 от 31.10.2013 г. за изменение
на Решение № КЗЗ-17 от 25.09.2013 г., Решение
№ КЗЗ-02 от 21.01.2014 г. за изменение на Решение
№ КЗЗ-16 от 4.09.2013 г., Решение № КЗЗ-02 от
21.01.2014 г. за изменение на Решение № КЗЗ-17 от
25.09.2013 г., всички на Комисията за земеделски
земи при МЗХ, писмо рег. индекс ИАГ – 4529
от 3.02.2014 г. на Изпълнителната агенция по
горите (ИАГ), и писмо рег. индекс ИАГ – 5923 от
13.02.2014 г. на ИАГ, че не се изисква процедура за
предварително съгласуване по Закона за горите,
становище изх. № Р-22 от 5.02.2014 г. на СЗДП ТП
„Държавно горско стопанство – Видин“, становище изх. № 52 от 30.01.2014 г. на ТП „Държавно
горско стопанство“ – Белоградчик, писмо изх.
№ 88 от 28.01.2014 г. на Северозападно държавно
предприятие Териториално поделение – Държавно
горско стопанство – Лом, и заверка с печат върху
графичните части на проекта, становище изх.
№ 33-НН-29 от 1.07.2013 г. на Министерството
на културата, писмо изх. 26-Г-72 от 7.08.2012 г.
на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма и съгласувателно писмо изх.
№ 04-16-33 от 26.02.2014 г. на Министерството
на икономиката и енергетиката, становища рег.
№ 11-00-332 от 15.08.2013 г. и изх. № 14-00-220
от 7.06.2013 г. на Министерството на отбраната,
писмо изх. № 04-101-151 от 19.06.2013 г. от ДП
„Ръководство на въздушното движение“, писмо
изх. № 6531 от 6.12.2013 г. на Басейнова дирекция
за управление на водите Дунавски район с център
Плевен, съгласувателно писмо рег. № 0094-1866
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от 18.06.2013 г. на Изпълнителна агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни
системи“, писмо № ЖИ-30509 от 19.12.2013 г.
на ДП „Национална компания железопътна
инфраструктура“, становище изх. № ПО-8006
от 31.10.2013 г. на Главна дирекция „Пожарна
безопасност и защита на населението“ („ПБЗН“)
към МВР, писмо рег. № 212-00-55 от 4.09.2013 г.
на Областно управление „ПБЗН“ – Монтана, и
писмо рег. № 212-00-56 от 4.09.2013 г. на Областно
управление „ПБЗН“ – Монтана, здравно заключение изх. № 13 ЕС от 5.06.2013 г. на Регионална
здравна инспекция (РЗИ) – Монтана, и изх. № 7
от 25.02.2013 г. на РЗИ – Видин, писмо № ПМО3053 от 21.05.2013 г. – „ЕСО“ – ЕАД, писмо изх.
№ 199 от 31.05.2013 г. от Национална компания
стратегически инфраструктурни проекти, становище изх. № 379 от 18.04.2013 г. от Окръжно
пътно управление (ОПУ) – Видин, становище изх.
№ 522 от 3.09.2013 г. от ОПУ – Монтана, писмо
с изх. № 59-00-1687 от 10.02.2014 г. на Агенция
„Пътна инфраструктура“, писмо изх. № 24-00239 от 22.01.2014 г. на „Булгартрансгаз“ – ЕАД,
становище рег. № 18140 от 1.08.2013 г. сектор
„ПП“ на Областна дирекция на МВР – Монтана,
писмо изх. № 2548 от 22.04.2013 г. на „Мобилтел“ – ЕАД, писмо изх. № 95-Д-102 от 30.04.2013 г.
на „БТ К“ – А Д, писмо рег. № 24 - 0 0 -366 о т
22.05.2013 г. на „Булгартел“ – ЕАД, съгласуване
с „В и К“ – ООД, Монтана, „В и К“ – ЕООД,
Видин, „ЧЕЗ Разпределение България“ – АД,
„Напоителни системи“ – ЕАД, протокол № УТ01-02-32 от 3.12.2013 г. на Националния експертен
съвет по устройство на територията и регионална политика одобрявам подробен устройствен
план – парцеларен план за обект „Преносен
газопровод „Южен поток“ на територията на Република България“ – за част от общата дължина
на газопровода на територията на област Видин,
общини Ружинци, Димово, Грамада, Макреш и
Кула, и област Монтана, общини Вълчедръм,
Якимово, Медковец и Брусарци, съгласно приетите и одобрени графични и текстови части на
документацията, представляващи неразделна част
от тази заповед.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ заповедта
подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването
є в „Държавен вестник“ чрез Министерството
на регионалното развитие.
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Министър:
Д. Терзиева

ЗАПОВЕД № РД-02-15-28
от 13 март 2014 г.
С оглед необходимостта от изграждане на нов
газопровод на територията на Република България
на основание § 52, ал. 1 и 2 ПЗРЗИДЗУТ (ДВ,
бр. 66 от 2013 г.), § 124 ПЗРЗИДЗУТ (ДВ, бр. 82 от
2012 г.) и чл. 129, ал. 3 (в редакцията преди изм. и
доп. на ЗУТ – ДВ, бр. 82 от 2012 г.) във връзка с
чл. 110, ал. 1, т. 5 и чл. 128, ал. 2, 5, 6 и 12 ЗУТ (в
редакцията преди изм. и доп. на ЗУТ – ДВ, бр. 82
от 2012 г.) предвид обстоятелството, че обект: „Га-
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зопровод „Южен поток“ в отсечката, която ще се
изгради на територията на Република България,
е обявен за обект с национално значение и за национален обект с Решение на Министерски съвет
№ 876 от 2.12.2011 г.; писма с вх. № АУ14-31 от
22.11.2013 г., допълнено с № АУ14-31 от 18.02.2014 г.
на Консорциум „ГАЗТЕК – Южнийгипрогаз“ в
качеството му на представител на „Южен поток
България“ – АД, упълномощен от изпълнителните директори на дружеството с нотариално
заверени пълномощни – пълномощно, издадено
на 18.09.2013 г. от Румен Димитров, нотариус в
район РС – София, с рег. № 274 на Нотариалната
камара, и пълномощно, издадено на 9.01.2014 г.
от Цветанка Михова-Ангелова, нотариус в Районен съд – гр. София, рег. № 562 на Нотариалната
камара, разрешение № АУ10-45 от 10.05.2012 г. от
заместник-министъра на регионалното развитие
и благоустройството за изработване на подробен
устройствен план – парцеларен план за обекта на
територията на Република България, допълнено с
писмо № АУ 10-45 от 25.01.2013 г. за разрешаване
изработването на ПУП – планове за застрояване
и парцеларни планове за обслужващата техническа инфраструктура; извършено съобщаване на
изработения проект със съобщения в „Държавен
вестник“ (ДВ, бр. 87 от 2013 г.), документи за
непостъпили възражения, издадени от общини
Ловеч и Летница, област Ловеч, община Лозница, област Разград, и общини Нови пазар,
Шумен и Хитрино, област Шумен, протоколи от
проведено обществено обсъждане; решения на
общински съвети (ОС): № 214 по протокол № 32
от 30.10.2013 г. на ОС – Летница, Решение № 513
от 24.10.2013 г. на ОС – Ловеч, Решение № 201 по
протокол № 34 от 4.11.2013 г. на ОС – Лозница;
Решение № 387 по протокол № 30 от 25.10.2013 г. на
ОС – Нови пазар; Решение № 95 по протокол № 7
от 6.11.2013 г. на ОС – Хитрино; Решение № 563
по протокол № 30 от 7.11.2013 г. на ОС – Шумен;
решения на Комисията за земеделските земи
към Министерството на земеделието и храните
(МЗХ) за утвърждаване на трасе и площадки в
земеделски земи: за област Ловеч – № КЗЗ-19
от 3.10.2013 г. по т. 8 и № КЗЗ-21 от 31.10.2013 г.
по т. 136, за област Разград – Решение № КЗЗ-19
от 3.10.2013 г. по т. 21, за област Шумен – Решение № КЗЗ-19 от 3.10.2013 г. по т. 31, Решение
№ КЗЗ-21 от 31.10.2013 г. по т. 143 за изменение
на Решение № КЗЗ-19 от 3.10.2013 г., Решение
№ КЗЗ-21 от 31.10.2013 г. по т. 57, за област Разград – Решение № КЗЗ-19 от 3.10.2013 г. по т. 21
и Решение № КЗЗ-21 от 31.10.2013 г. по т. 136 за
изменение на Решение № КЗЗ-19 от 3.10.2013 г.;
писмо № 26-00-4136 от 11.01.2012 г. на МОСВ за
провеждане на една от изискващите се оценки
по реда на глава шеста от Закона за опазване на
околната среда за съвместяване на процедурите
по екологична оценка и ОВОС, Решение по ОВОС
№ 7-5 от 2013 г. на МОСВ с допуснато предварително изпълнение при условието на чл. 60 от
Административнопроцесуалния кодекс и писмо
изх. № 26-00-2545 от 4.09.2013 г. от МОСВ, с което
се декларира, че не е обжалвано допуснатото
предварително изпълнение на Решение по ОВОС
№ 7-5 от 2013 г.; съгласуване със заинтересуваните централни и териториални администрации и
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специализираните контролни органи и експлоатационните дружества със: писма № ИАГ-4529 от
3.02.2014 г. и № ИАГ-5923 от 13.02.2014 г. на ИАГ,
становища на регионални дирекции по горите
(РДГ) – № ГФ-137 от 22.10.2013 г. на РДГ – Русе,
№ 5250 от 28.10.2013 г. на РДГ – Шумен, писмо
№ 3941 от 11.10.2013 г. на „Североизточно държавно предприятие“ ДП – Шумен (СИДП), писмо
№ 75 от 12.02.2014 г. на ТП „Държавно горско
стопанство Нови Пазар“ към СИДП – Шумен,
№ РД-06-169 от 31.01.2014 г. на ТП „Държавно
горско стопанство Разград“ към „Северноцентрално държавно предприятие“ ДП, № 400 от
14.02.2013 г. (вх. № Г-Ю-142 от 17.02.2014 г. на ТП
„Държавно ловно стопанство „Паламара“, Министерството на културата със становище № ЗЗНН-29 от 1.07.2013 г., ГД „Пожарна безопасност и
защита на населението“ – София, със становище
№ ПО-8006 от 31.10.2013 г., Министерството на
икономиката и енергетиката с писмо № 04-16-33 от
26.02.2014 г. и № 26-Г-72 от 27.06.2012 г. на МИЕТ,
здравни зак лючения на регионални здравни
инспекции при Министерството на здравеопазването (РЗИ) – № ЗК-04-1053 от 19.08.2013 г. на
РЗИ – Ловеч, № КД-03-12 от 4.03.2013 г. и № КД03-13 от 4.03.2013 г. на РЗИ – Разград, № 3К-475
от 8.03.2013 г., № 3К-476 от 8.03.2013 г. и № 3К-477
от 8.03.2013 г. на РЗИ – Шумен, Министерството
на отбраната със становища рег. № 11-00-332 от
15.08.2013 г. и № 14-00-220 от 7.06.2013 г., Държавно предприятие „Ръководство на въздушното
движение“ с писмо № 04-101-151 от 19.06.2013 г.,
Изпълнителна агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи“ – писмо
рег. № 0094-1866 от 18.06.2013 г., Държавно предприятие „Национална компания „Железопътна
инфраструктура“ със становище № ЖИ-30509 от
19.12.2013 г., Национална компания стратегически
инфраструктурни проекти с писмо изх. № 199 от
31.05.2013 г., Агенция „Пътна инфраструктура“ с
писмо № 53-00-1687 от 10.02.2014 г., „В и К“ – АД,
Ловеч, с писмо № ТОП-1212 от 13.03.2013 г.,
„В и К“ – Дунав“ – ЕАД, Разград, с писмо № ВК02-70 от 15.03.2013 г., „Булгартрансгаз“ – ЕАД, с
писмо вх. № Г-Ю-10 от 3.01.2014 г. (изх. № 2400-23), „ЕСО“ – ЕАД, с писмо № ПМО-3053 от
21.05.2013, „ЧЕЗ Разпределение България“ – АД,
с писмо № 1201017314 от 11.03.2013 г. за област
Ловеч, „ЕНЕРГО – ПРО Мрежи“ – АД, с писма
№ K-EPRG-1270#15 от 19.03.2013 г. за област Разград и № K-EPRG-1270#10 от 19.03.2013 г. за област
Шумен, „Мобилтел“ – ЕАД, с писмо № 2548 от
22.04.2013 г., „БТК“ – АД (Виваком) със становище
рег. инд. № 95-Д-102 от 30.04.2013 г., „Напоителни
системи“ – ЕАД, с писмо изх. № АД-53-868 от
7.11.2013 г., „Булгартел“ – ЕАД, с писмо № 2400-366 от 22.05.2013 г., „Глобал Комюникейшън
нет“ – АД, с писмо изх. № 12 от 27.01.2014 г.,
„Космо България Мобайл“ – ЕАД („Глобул“),
с № NID-ID-050 от 21.12.2013 г. и Протокол на
НЕСУТРП № УТ-01-02-36 от 19.12.2013 г., одоб
рявам подробен устройствен план – парцеларен
план (ПУП – ПП) за обект „Преносен газопровод
„Южен поток“ на територията на Република България“ – за част от общата дължина на газопровода
на територията на област Ловеч – общини Ловеч
и Летница (с изключение на участък с дължина
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845 м, от км 279+224 до км 280+069 в землището
на община Летница), област Разград – община
Лозница (с изключение на участък с дължина
638 м, от км 151+782 до км 152+420 в землището
на община Лозница) и област Шумен – общини
Нови пазар, Шумен и Хитрино, съгласно приетата и одобрена графична и текстова част на
документацията, представляваща неразделна част
от заповедта.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ заповедта
подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването
є в „Държавен вестник“ чрез Министерството
на регионалното развитие.

1907

Министър:
Д. Терзиева

КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ
НАДЗОР
РЕШЕНИЕ № 235-ИП
от 27 февруари 2014 г.
На основание чл. 13, ал. 1, т. 6 и ал. 7 във
връзка с чл. 15, ал. 1, т. 1 от Закона за Комисията за финансов надзор и чл. 25, ал. 1 и 3 ЗПФИ
Комисията за финансов надзор реши:
Одобрява преобразуването на инвестиционен
посредник „Капман“ – АД, отделяне чрез учредяване на ново дружество „Капман Холдинг“ – АД.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд на Република България
в 14-дневен срок от съобщаването му, което не
спира неговото изпълнение.

1776

Председател:
Ст. Мавродиев

РЕШЕНИЕ № 236-ДФ
от 27 февруари 2014 г.
На основание чл. 13, ал. 1, т. 5 и ал. 7 във
връзка с чл. 15, ал. 1, т. 1 от Закона за Комисията за финансов надзор (ЗКФН) и чл. 12, ал. 2
от Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и други предприятия за колективно инвестиране (ЗДКИСДПКИ) Комисията
за финансов надзор реши:
Издава разрешение на управляващо дружество
УД „Компас Инвест“ – АД, със седалище и адрес
на управление София, ул. Георг Вашингтон 19,
ет. 2, да организира и управлява договорен фонд
„Компас Глобъл Трендс“.
Вписва на основание чл. 12, ал. 8 ЗДКИСДПКИ
договорен фонд „Компас Глобъл Трендс“ в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 4 ЗКФН, воден от
Комисията за финансов надзор (КФН).
Потвърждава проспект за публично предлагане
на дялове на договорен фонд „Компас Глобъл
Трендс“ на основание чл. 12, ал. 6 ЗДКИСДПКИ.
Вписва емисията дялове в публичния регистър
по чл. 30, ал. 1, т. 3 ЗКФН, воден от КФН.
Вписва договорен фон д „Компас Глобъл
Трендс“ като емитент в регистъра по чл. 30, ал. 1,
т. 3 ЗКФН, воден от КФН.
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На основание чл. 13, ал. 3 ЗКФН решението
може да бъде обжалвано по съдебен ред пред
Върховния административен съд на Република
България в 14-дневен срок от съобщаването му.
Обжалването на решението не спира изпълнението на индивидуалния административен акт.

1777

Председател:
Ст. Мавродиев

РЕШЕНИЕ № 238-ОЗ
от 27 февруари 2014 г.
На основание чл. 13, ал. 1, т. 5 и ал. 7 във
връзка с чл. 16, ал. 1, т. 1 от Закона за Комисията
за финансов надзор и чл. 29, ал. 5 във връзка с
чл. 33, ал. 1 от Кодекса за застраховането, като
взе предвид представените към заявлението
документи по чл. 30, ал. 1 от Кодекса за застраховането, Комисията за финансов надзор реши:
Издава на „Здравнозастрахователно дружество – Планета“ – ЕАД, ЕИК 124634117, със седалище и адрес на управление: София 1463, район
„Триадица“, бул. Витоша 72, ет. 3, ап. 5, лиценз
за извършване на застраховане по застраховка по
т. 2 от раздел ІІ, буква „А“ „Видове застраховки.
Рискове“ на приложение № 1 към Кодекса за
застраховането – застраховка „Заболяване“ за
риска „Обезщетения“.
На основание чл. 13, ал. 3 от Закона за Комисията за финансов надзор във връзка с чл. 132,
ал. 2, т. 8 и чл. 149, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс решението подлежи на
обжалване пред Върховния административен
съд на Република България в 14-дневен срок от
съобщаването му.

1778

Председател:
Ст. Мавродиев

АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ,
КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР
ЗАПОВЕД № РД-18-4
от 25 февруари 2014 г.
На основание чл. 49, ал. 1 и 2 ЗКИР във връзка
с Решение № 1801 от 25.11.2011 г. на Административния съд – Благоевград, постановено по адм.д.
№ 233/2011 г., Решение № 1711 от 16.10.2013 г.
на Административния съд – Благоевград, постановено по адм.д. № 241/2013 г., одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за територията на поземлени имоти с идентификатори 56126.600.308 и 56126.600.3683, гр. Петрич,
община Петрич, област Благоевград.
Заповедта да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.
Заповедта подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“ по
реда на чл. 49, ал. 2 ЗКИР пред административния
съд по местонахождението на имотите само по
отношение на непълно, неточно или неправилно
изпълнение на цитираните съдебни решения.

1727

Изпълнителен директор:
В. Йовев
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СТОЛИЧНА ОБЩИНА
РЕШЕНИЕ № 24
от 23 януари 2014 г.
В Направление „Архитектура и градоустройство“ на СО е постъпило заявление вх. № ГР-7000-37 от 21.01.2011 г. от „Аерогардънс“ – ЕООД,
„Златна Панега цимент“ – АД, и Георги Иванов
Иванов с искане за даване на съгласие за изработване на проект за подробен устройствен
план (ПУП) – план за регулация и застрояване
(ПРЗ) за образуване на УПИ I-64, 65, 166, III-33
и IV-30 от кв. 2а, м. НПЗ Искър-север – III част,
район „Искър“.
Към заявлението са приложени: мотивирано предложение; скица за УПИ I-44, 57, 64, 65,
нотариален акт № 13, том III, peг. № 2975, дело
№ 330 от 30.03.2007 г. по описа на нотариус Стилян Тютюнджиев за имот пл. № 65 на името на
„Аерогардънс“ – ЕООД; нотариален акт № 12,
том III, peг. № 2974, дело № 329 от 30.03.2007 г. по
описа на нотариус Стилян Тютюнджиев за имот
пл. № 64 на името на „Аерогардънс“ – ЕООД;
нотариален акт № 111, том I, peг. № 1462, дело
№ 106 от 9.03.2006 г. по описа на нотариус Мариета
Николова за имот пл. № 57 и № 44 на името на
„Аерогардънс“ – ЕООД; нотариален акт № 174,
том LXXII, дело № 14433 от 5.07.1996 г. по описа
на I нотариат при Районния съд – София, за имот
пл. № 33 на името на Георги Иванов Иванов;
скица за имот пл. № 33; скица за имот № 30;
Решение № 435 от 13.01.2006 г. на ОСЗГ – Панчарево, за възстановяване правото на собственост
на наследници на Симеон Георгиев Тотов на
имот № 004300; скица за имот № 004300; нотариален акт № 5, том III, peг. № 3583, дело № 316
от 30.06.2006 г. по описа на нотариус Красимир
Анадолиев за имот пл. № 30 на името на „Златна
Панега цимент“ – АД.
С писмо изх. № ГР-70-00-37 от 16.02.2011 г. и
от 15.03.2011 г. са изискани актуални скици от
заявителите и документи за собственост върху
имот № 166 и 169, както и удостоверение за наследници на Симеон Георгиев Тотов.
С писмо вх. № ГР-70-00-37 от 24.08.2011 г. е
представен предварителен договор за взаимно
учредяване на право на преминаване чрез чужд
поземлен имот между „Аерогардънс“ – ЕООД,
и „Златна Панега цимент“ – АД, от 29.07.2011 г.
Със заявление вх. № ГР-70-00-37 от 25.02.2011 г.
са представени: 3 бр. пълномощни; скица за имоти
с № 64, 65, 57, 44; скица за имот № 33; скица за
имот № 30.
Със заявление вх. № ГР-70-00-37 от 3.05.2011 г.
са представени допълнително: скица за имот
№ 169, идентичен с имоти № 43, 46, 45, 34; нотариален акт № 75, том II, рег. № 2544, дело № 237
от 23.04.2004 г. за имоти с № 43, 46, 45, 34 на
името на Асен Любенов Найденов; удостоверение за наследници на Симеон Георгиев Тотов;
мотивирано предложение.
С писмо изх. № ГР-70-00-37 от 3.06.2011 г.
са дадени у казани я на заявител я „Аерогардънс“ – ЕООД.
Със заявление вх. № ГР-70-00-37 от 8.07.2011 г.
са внесени: 4 бр. пълномощни; извадка от действащ ПУП; писмо рег. № 18-00-76 от 10.03.2011 г.,
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с което ГД „ГВА“ съгласува застрояване на
сградата в УПИ I-64, 65, 166 с указаната максимална надморска височина 574 м, включително
с допълнителни монтирани съоръжения върху
обектите; писмо peг. № 18-00-75 от 10.03.2011 г., с
което ГД „ГВА“ съгласува застрояване на сградата
в УПИ IV-30 с указаната максимална надморска
височина 574 м, включително с допълнителни
монтирани съоръжения върху обектите; писмо
peг. № 50-00-82 от 11.12.2010 г., с което ГД „ГВА“
съгласува застрояване на сградата в УПИ IV-33
с указаната максимална надморска височина
573,2 м, включително с допълнителни монтирани съоръжения върху обектите; изходни данни
от „Софийска вода“ – АД, от 03.2011 г.; съгласуване с „ЧЕЗ Разпределение България“ – АД, от
22.02.2011 г.; съгласуван проект с „Топлофикация
София“ – ЕАД, от 3.02.2011 г.; съгласуван проект със „Софиягаз“ от 3.02.2011 г.; положително
становище изх. № ОД-1424 от 6.04.2011 г. на
ОПП – СДВР, за предложения с проекта транспортен достъп и организация на движението.
С писмо изх. № ГР-70-00-37 от 19.09.2011 г. са
дадени указания на заявителите.
Със заявление вх. № ГР-70-00-37 от 20.09.2011 г.
са дадени пояснения по собствеността на имотите
и са представени документите за собственост и
скици. Приложена е извадка от ИПРЗ, одобрен
със Заповед № РД-09-50-1735 от 8.11.2010 г.
Заявлението е разгледано от ОЕСУТ, като с
решение по протокол № ЕС-Г-90 от 8.11.2011 г.,
т. 36, е прието мотивираното предложение и
заданието.
Със Заповед № РД-09-50-1609 от 21.12.2011 г.
на главния архитект на Столична община е одобрено задание за изработване на ПУП – ПРЗ за
ПИ: 30, 33, 64, 65, 44, 57, кв. 2а, кад. лист 437,
438, м. НПЗ Искър-север – III част.
С писмо изх. № ГР-70-00-37 от 27.12.2011 г.
заповедта е изпратена до кмета на район „Искър“
за сведение и изпълнение и до заявителите.
Със Заповед № РД-09-50-163 от 14.02.2012 г. на
главния архитект на СО е допуснато изработване
на ПРЗ за ПИ: 30, 33, 64, 65, 44, 57, кв. 2а, кад.
лист 437, 438, м. НПЗ Искър-север – III част, като
същата е изпратена до кмета на район „Искър“ за
сведение и изпълнение и до заявителите с писмо
изх. № ГР-70-00-37/11 от 14.02.2012 г.
С ъ с з а я в л е н и е в х . № Г Р-70 - 0 0 -37/11 о т
15.02.2012 г. е внесен за одобряване проект за
ПРЗ, като са представени и експертна оценка и
геодезическа снимка на дървесната растителност
по чл. 19, ал. 4 ЗУЗСО, заверени от дирекция
„Зелена система“ при СО на 8.12.2011 г.; писмо
изх. № 100-18915 от 15.11.2011 г. на „Летище София“ – ЕАД.
С писмо изх. № ГР-70-00-37/11 от 16.02.2012 г.
проектът е изпратен в район „Искър“ за съобщаване по реда на чл. 128, ал. 3 ЗУТ.
С писмо peг. № 6602-222 от 10.05.2012 г. проектът е върнат от главния архитект на район
„Искър“ с удостоверяване, че в законоустановения
срок не са постъпили възражения. Приложени
са: съобщение (разписен списък), констативен
протокол от 10.05.2012 г., 4 бр. обратни разписки,
съобщение.
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След становище на отдел „Правен“ от 5.07.2012 г.
с писмо вх. № ГР-70-00-37/11 от 16.11.2012 г. са
представени: комбинирани скици за пълна или
частична идентичност по чл. 16, ал. 3 ЗКИР за
имоти с идентификатори 68134.1503.65, 64, 57, 44,
33, 30; скица № 48288 от 19.07.2012 г. от СГКК
за имот с идентификатор 68134.1503.65 (номер
по предходен план: 004336,65); скица № 48287
от 19.07.2012 г. от СГКК за имот с идентификатор 68134.1503.64 (номер по предходен план:
004335,64); скица № 48286 от 19.07.2012 г. от СГКК
за имот с идентификатор 68134.1503.57 (номер
по предходен план: 004334,57); скица № 48283 от
19.07.2012 г. от СГКК за имот с идентификатор
68134.1503.44 (номер по предходен план: 004301,44);
скица № 47767 от 18.07.2012 г. от СГКК за имот с
идентификатор 68134.1503.30 (номер по предходен
план: 004300,30); скица № 47769 от 18.07.2012 г.
от СГКК за имот с идентификатор 68134.1503.33
(номер по предходен план: 33).
С писмо изх. № ГР-70-00-37/11 от 29.11.2012 г.
са дадени указания за представяне на становище
от СРИОСВ.
С писмо вх. № ГР-70-00-37/11 от 17.01.2013 г.
са представени: Решение № СО-302-ПР от 2012 г.
на директора на РИОСВ – София, да не се извършва ОВОС на инвестиционното предложение
за УПИ IV-30 и Решение № СО-299-ПР от 2012 г.
на директора на РИОСВ – София, да не се извършва ОВОС на инвестиционното предложение
за УПИ III-33.
Проектът е разгледан и приет на ОЕСУТ с
решение по протокол № ЕС-Г-7 от 29.01.2013 г.,
т. 15, със служебни предложения, след корекцията на които се предлага да се одобри проектът.
Решението на ОЕСУТ е изпратено на заявителите с писмо изх. № ГР-70-00-37/11 от 29.01.2013 г.
С писмо вх. № ГР-70-00-37/11 от 4.02.2013 г. е
внесен коригиран проект. Корекциите са нанесени
с виолетов цвят върху всички чертежи.
Постъпило е писмо вх. № ГР-70-00-37/11 от
27.05.2013 г. от собственика на ПИ № 33, нов
УПИ III-33 с искане за промяна в характера на
застрояването – от високо в средноетажно (Кк
до 15 м). Проектът е докладван пред ОЕСУТ и с
решение по протокол № ЕС-Г-39 от 28.05.2013 г.,
т. 15, искането е уважено. Копие от протокола е
изпратено на инвеститора с писмо с изх. № ГР70-00-37/11 от 31.05.2013 г.
С писмо вх. № ГР-70-00-37/11 от 3.06.2013 г.
инвеститорът представя коригираните чертежи
по част ПЗ. Корекциите са нанесени със сребристосив цвят.
При извършена служебна проверка се установява, че проектът не съответства на одобрения
комуникационен проект относно достъпа до УПИ
I-44, 57, 64, 65 и УПИ IV-30.
Същият е докладван пред ОЕСУТ, като с решение по протокол № ЕС-Г-67 от 17.09.2013 г., т. 1,
проектът е върнат на заявителите за отразяване
на дадените служебни предложения.
С писмо вх. № ГР-70-00-37 от 6.11.2013 г. са
внесени коригирани чертежи. Корекциите са
нанесени с оранжев цвят.
При горната фактическа обстановка се установи от правна страна следното:
Производството е по реда на § 124 ПЗРЗИДЗУТ.
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Искането за одобряване на ПРЗ и ИПУл.Р е
направено от заинтересованите лица по чл. 124,
ал. 3 във връзка с чл. 131, ал. 1 и ал. 2, т. 1 ЗУТ
като собственици на поземлени имоти с идентификатори 68134.1503.30, 68134.1503.33, 68134.1503.64,
68134.1503.65, 68134.1503.44, 68134.1503.57, кв.
2а, м. НПЗ Искър-север – III част, район „Искър“ – предмет на плана, съгласно приложените
в административната преписка документи за
собственост и скици.
Спазени са административнопроизводствените
правила при издаване на акта – сезиране на административния орган от заинтересовано лице по
чл. 131, ал. 2, т. 1 ЗУТ със заявление по образец,
одобрено е задание, като е спазен чл. 124, ал. 7
ЗУТ, допуснато е изработването на проект за ПУП
от компетентния за това орган, внесен е проект
и са изпълнени предписанията в допускането и
допълнителните указания, проектът е съобщен на
всички заинтересовани лица, същият е разгледан
и приет от ОЕСУТ.
Спазени са материалноправните разпоредби
на ЗУЗСО, ЗУТ и актовете по прилагането му.
Имотите попадат в устройствена зона „Смф“,
в която съгласно приложението към чл. 3, ал. 2
ЗУЗСО, т. 12, е допустимо конкретното предназначение на УПИ да е за офиси, шоурум, хотел,
търговия, сервиз, магазин, ко, пг, тп. Показателите в матрицата върху графичната част на плана
отговарят на нормативите по ОУП на СО.
С горното е спазено изискването на чл. 103,
ал. 4 и чл. 104, ал. 1, изр. 2 ЗУТ.
Планът е изработен върху кадастрална карта,
одобрена със Заповед № РД-18-27 от 3.04.2012 г.
на изпълнителния директор на АГКК, с което е
спазен чл. 115, ал. 1 и 2 ЗУТ.
Действащият ПРЗ е одобрен с Решение № 387
по протокол № 16 от 10.08.2008 г. на СОС.
С проекта в рамките на кв. 2а се образува
УПИ I-44, 57, 64, 65 – „за офиси, хотел, търговия,
сервиз, подземен гараж и трафопост“, като регулацията е съобразена с границите на имотите в
кадастралната карта с изключение на частите,
попадащи под улична регулация. По искане на
собственика в качеството му на заявител имотите са включени в общ УПИ, за което е налице
основание по чл. 17, ал. 1 и ал. 2, т. 3 ЗУТ. В
случая не е налице изискване за представяне
на предварителен договор по чл. 17, ал. 3 ЗУТ,
тъй като собствеността върху имотите е на едно
и също лице. С проекта се образуват и УПИ
III-33 – „за офис, шоурум и подземен гараж“,
и УПИ IV-30 – „за офиси, хотел, магазин, КО,
подземен гараж и трафопост“, като имотите са
урегулирани по границите им в кадастралната
карта с изключение на частите, попадащи под
улична регулация, с което е спазено изискването
на чл. 17, ал. 1 ЗУТ.
Изменят се профилът на улица по о.т. 297 –
о.т. 261 и п рофи л ът на ул и ца по о.т. 264 –
о.т. 263 – о.т. 262, с което се осигурява вход – изход към новообразуваните УПИ и се съобразява
с одобреното ПТКП.
За горното е налице основание по чл. 134, ал. 2
във връзка с ал. 1, т. 1 и чл. 14, ал. 3 ЗУТ относно
изменението на уличната регулация – промяна
в устройствените условия, при които е одобрен
действащият план.
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Паркирането е осигурено чрез предвиждане
на п. г. в границите на УПИ I-44, 57, 64, 65, III33, IV-30, с което е спазена нормата на чл. 43,
ал. 1 ЗУТ.
С плана за застрояване в новообразувания
УПИ I-44, 57, 64, 65 – „за офиси, хотел, търговия,
сервиз, подземен гараж и трафопост“, се ситуират две свободностоящи сгради с максимална
кота 574 м надморска височина при параметри
на застрояване в съответствие със зона „Смф“
съгласно ОУП на СО (2009 г.).
С плана за застрояване в УПИ III-33 – „за
офис, шоурум и подземен гараж“, се ситуира
свободностояща сграда с максимална кота 574 м
надморска височина при параметри на застрояване в съответствие със зона „Смф“ съгласно
ОУП на СО (2009 г.).
С плана за застрояване в УПИ IV-30 – „за
офиси, хотел, магазин, КО, подземен гараж и
трафопост“, се ситуира свободностояща сграда
с Н=30 м с максимална кота 574 м надморска
височина при параметри на застрояване в съответствие със зона „Смф“ съгласно ОУП на СО
(2009 г.).
Проектът се одобрява при спазване изискванията за разстояния по чл. 35, ал. 2 ЗУТ.
В съседните на странична регулационна линия
имоти на УПИ I-44, 57, 64, 65 – „за офиси, хотел,
търговия, сервиз, подземен гараж и трафопост“, и
УПИ III-33 – „за офис, шоурум и подземен гараж“,
е предвидено застрояване с нежилищни сгради.
В съседния на УПИ IV-30 – „за офиси, хотел,
магазин, КО, подземен гараж и трафопост“, имот
от север е предвидено нежилищно застрояване, а
от юг – не е предвидено конкретно такова с ПУП.
Предвид горното с проекта за план за застрояване не се допускат намалени разстояния
към съседни имоти и/или сгради, включително
през улица.
Застрояването в УПИ I и IV е съобразено със
сервитута на съществуващ водопровод.
Изпълнени са изискванията в мотивираното предписание за съгласуване на проекта със
„Софийска вода“ – А Д, „ЧЕЗ Разпределение
България“ – АД, „Топлофикация София“ – ЕАД,
„Софиягаз“, ГД „ГВА“, както и изискването на
чл. 19, ал. 4 ЗУЗСО и чл. 125, ал. 6 ЗУТ.
Проектната разработка е целесъобразна и
отговаря на изискванията на чл. 108, ал. 5 ЗУТ.
ОЕСУТ е приел, че проектното решение е
целесъобразно, отговаря на предвиждането на
ОУП на СО/2009 г., на изискванията на чл. 108,
ал. 5 ЗУТ и е в обществен интерес. Реализацията му не предвижда изразходване на бюджетни
средства на СО.
С п роек та се п ред ви ж да изг ра ж да не на
обект – публична общинска собственост (улица
между о.т. 264 и о.т. 262) по смисъла на чл. 21,
ал. 1 ЗОС и съгласно правомощията, предвидени
в чл. 21, ал. 7 ЗОС, органът, компетентен да приеме подробния устройствен план, е Столичният
общински съвет.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 21, ал. 7 във връзка с ал. 1 ЗОС, § 124 ПЗРЗИДЗУТ, чл. 110, ал. 1, т. 1, чл. 17, ал. 1 и ал. 2,
т. 3, чл. 35, ал. 2, чл. 43, ал. 1, чл. 115, ал. 1 и 2,
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чл. 124, ал. 3 и 7, чл. 125, чл. 136, ал. 1 във връзка
с чл. 134, ал. 1, т. 1 и ал. 2, чл. 108, ал. 2 ЗУТ,
устройствена категория по т. 12 (Смф) от приложението към чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО и протоколи на
ОЕСУТ № ЕС-Г-90 от 8.11.2011 г., т. 36, № ЕС-Г-7
от 29.01.2013 г., т. 15, № ЕС-Г-39 от 28.05.2013 г.,
т. 15, и № ЕС-Г-67 от 17.09.2013 г., т. 1, Столичният
общински съвет реши:
Одобрява проект за:
1. План за регулация за кв. 2а, м. НПЗ Искърсевер – III част, УПИ I-44, 57, 64, 65 – „за офиси,
хотел, търговия, сервиз, подземен гараж и трафопост“, УПИ III-33 – „за офис, шоурум и подземен
гараж“, и УПИ IV-30 – „за офиси, хотел, магазин,
КО, подземен гараж и трафопост“, по сините и
червените линии, цифри и текст с корекциите в
оранжев цвят съгласно приложения проект.
2. Изменение на плана за регулация – промяна
профила на улица по о.т. 297 – о.т. 261, промяна
профила на улица по о.т. 264 – о.т. 263 – о.т. 262,
кв. 2а, м. НПЗ Искър-север – III, по зелените и
кафявите линии, цифри и зачерквания с корекциите в оранжев цвят съгласно приложения проект.
3. План за застрояване за кв. 2а, м. НПЗ Искър-север – III част, УПИ I-44, 57, 64, 65 – „за
офиси, хотел, търговия, сервиз, подземен гараж
и трафопост“, УПИ III-33 – „за офис, шоурум и
подземен гараж“, и УПИ IV-30 – „за офиси, хотел,
магазин, КО, подземен гараж и трафопост“, при
максимална надморска височина на сградите
574 м, включително с допълнителни монтирани
съоръжения върху обектите (парапети, рекламни
пана, антени и др.), съгласно съгласувателните
писма на ГД „ГВА“, с корекциите с виолетов,
сребристосив и оранжев цвят съгласно приложения
проект и без допускане на намалени разстояния
към съседни имоти и/или сгради, включително
през улица.
Въз основа на одобрения план за застрояване
не може да се издава виза за проектиране, да се
одобрява (съгласува) инвестиционен проект или
да се издава разрешение за строеж с допускане
на намалени разстояния към съседни имоти и/
или сгради, включително през улица.
Решението и одобреният проект на подробен
устройствен план да се публикуват на интернет
страницата на Столична община – Направление
„Архитектура и градоустройство“ (sofia-agk.com),
на основание чл. 129, ал. 5 ЗУТ.
Решението да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 129, ал. 1 ЗУТ.
Решението може да бъде обжалвано по реда
на чл. 215, ал. 4 ЗУТ пред Административния
съд – София-град, в 30-дневен срок от съобщаването.
Жалбите се подават в район „Искър“ и се
изпращат в Административния съд – София-град,
от отдел „Правен“ на Направление „Архитектура
и градоустройство“ на Столична община.
Председател:
Е. Герджиков
1797
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РЕШЕНИЕ № 105
от 20 февруари 2014 г.
На основание чл. 3, ал. 2 и ал. 3, т. 2, чл. 4,
ал. 4, чл. 5, ал. 2, чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3
ЗПСК и чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА Столичният
общински съвет реши:
1. Открива процедура за приватизация и определя метод за извършване на приватизация
чрез публичен търг за следните обекти: сграда
с идентификатор 68134.1505.2287.14, София, ж.к.
Дружба – 2 част, до бл. 310, общински нежилищен
имот, стопанисван от район „Искър“, с АОС № 1310
от 3.09.2012 г. и АОС № 1433 от 9.12.2013 г., със
съответното право на строеж и поземлен имот с
идентификатор 00357.5349.12 (в УПИ I за ОЖС, кв.
56), гр. Нови Искър, кв. Курило, ул. Чавдар войвода, общински нежилищен имот, стопанисван от
район „Нови Искър“, с АОС № 2966 от 20.09.2012 г.
2. Забранява извършването на разпоредителни
сделки с имуществото на обектите, сключване на
договори за дялово участие, за наем, за съвместна
дейност, обезпечаване на вземания и сключване
на договори за кредити, отнасящи се до обектите.
3. Възлага на главния изпълнителен директор
на Столичната общинска агенция за приватизация
да сключи приватизационните сделки за обектите.
Председател:
Е. Герджиков
1838
РЕШЕНИЕ № 106
от 20 февруари 2014 г.
На основание чл. 3, ал. 2 и ал. 3, т. 2, чл. 4,
ал. 4, чл. 5, ал. 2, чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3
ЗПСК и чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА Столичният
общински съвет реши:
1. Открива процедура за приватизация и определя метод за извършване на приватизация чрез
публичен търг за следния обект: поземлен имот с
пл. № 4073 (ПИ с идентификатор 68134.4092.4073),
София, м. НПЗ Горубляне – м. Вървище, обособена част от капитала на „Софийски имоти“ – ЕАД,
на територията на район „Младост“ с АОС № 1968
от 30.09.2013 г.
2. Забранява извършването на разпоредителни
сделки с имуществото на обектите, сключване на
договори за дялово участие, за наем, за съвместна
дейност, обезпечаване на вземания и сключване
на договори за кредити, отнасящи се до обектите.
3. Възлага на главния изпълнителен директор
на Столичната общинска агенция за приватизация
да сключи приватизационните сделки за обектите.
Председател:
Е. Герджиков
1839

СТОЛИЧНА ОБЩИНСКА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ
РЕШЕНИЕ № 1064
от 7 февруари 2014 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 № 328 от
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26.05.2011 г. на Столичния общински съвет Надзорният съвет на Столичната общинска агенция
за приватизация реши:
1. На 24.04.2014 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 магазин № 1, София, ж.к.
Младост – 1А, бл. 524, вх. 4, общински нежилищен имот, стопанисван от район „Младост“, със
съответното право на строеж.
2. Начална тръжна цена – 36 000 лв. (Сделката
не се облага с ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 1000 лв.
4. Депозитът за участие – 3600 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 22.04.2014 г. вкл. в приемното време
на СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.
Цената на тръжната документация – 240 лв. (с
вкл. ДДС), е платима в брой в сградата на СОАП,
пл. Славейков 6, ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия в търга – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга, в приемното време
на СОАП – от 9 до 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
1840
РЕШЕНИЕ № 1115
от 21 февруари 2014 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 № 589 от
24.10.2013 г. на Столичния общински съвет Надзорният съвет на Столичната общинска агенция
за приватизация реши:
1. На 24.04.2014 г. в 14 ч. в Столичната общинска
агенция за приватизация, пл. Славейков 6, ет. 1,
да се проведе публичен търг с явно наддаване за
продажбата на поземлен имот с идентификатор
68134.4092.613 (УПИ VIII-613, кв. 2), м. НПЗ „Изток“, п.з. „Горубляне“, обособена част от капитала
на „Софийски имоти“ – ЕАД, на територията на
район „Младост“.
2. Начална тръжна цена – 65 000 лв. (Сделката
се облага с 20 % ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 3000 лв.
4. Депозитът за участие – 6500 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска банка“ – АД,
клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG
49 SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на депозитите – всеки работен
ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга.
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5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 22.04.2014 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
1841
РЕШЕНИЕ № 1129
от 7 март 2014 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 № 67 от 6.02.2014 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет
на Столичната общинска агенция за приватизация реши:
1. На 24.04.2014 г. в 12 ч. в Столичната общинска агенция за приватизация, пл. Славейков 6, ет. 1,
да се проведе публичен търг с явно наддаване за
продажбата на магазин № 1, София, бул. Христо
Ботев 119 (вляво от входа), обособена част от
„Софийски имоти“ – ЕАД, общински нежилищен
имот, стопанисван от район „Възраждане“, със
съответното право на строеж.
2. Начална тръжна цена – 186 000 лв. (Сделката
не се облага с ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 10 000 лв.
4. Депозитът за участие – 18 600 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 22.04.2014 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
1842

ВЕСТНИК
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РЕШЕНИЕ № 1135
от 7 март 2014 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 № 561 от
10.10.2013 г. на Столичния общински съвет Надзорният съвет на Столичната общинска агенция
за приватизация реши:
1. На 29.04.2014 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 магазинно помещение, София,
ж.к. Хаджи Димитър, бл. 180, м/у вх. А и вх. Б,
общински нежилищен имот, стопанисван от район „Подуяне“, със съответното право на строеж.
2. Начална тръжна цена – 186 000 лв. (Сделката
не се облага с ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 10 000 лв.
4. Депозитът за участие – 18 600 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 25.04.2014 г. вкл. в приемното време
на СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.
Цената на тръжната документация – 600 лв. (с
вкл. ДДС), е платима в брой в сградата на СОАП,
пл. Славейков 6, ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия в търга – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга, в приемното време
на СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.,
в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до деня
на търга след закупуване на тръжна документация.
Председател на Надзорния съвет:
В. Чилова
1843
РЕШЕНИЕ № 1136
от 7 март 2014 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 № 218 от
11.04.2013 г. на Столичния общински съвет Надзорният съвет на Столичната общинска агенция
за приватизация реши:
1. На 28.04.2014 г. в 14 ч. в Столичната общинска
агенция за приватизация, пл. Славейков 6, ет. 1,
да се проведе публичен търг с явно наддаване за
продажбата на ПИ с пл. № 192, в УПИ I, кв. 247,
София, ул. Марко Бочар 7, общински нежилищен
имот, стопанисван от район „Слатина“.
2. Начална тръжна цена – 75 000 лв. (Сделката
се облага с 20 % ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 3000 лв.
4. Депозитът за участие – 7500 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).
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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 24.04.2014 г. вкл. в приемното време
на СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.
Цената на тръжната документация – 480 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
1844
РЕШЕНИЕ № 1137
от 7 март 2014 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№ 609 от 24.10.2013 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет
на Столичната общинска агенция за приватизация реши:
1. На 15.04.2014 г. в 14 ч. в Столичната общинска агенция за приватизация, пл. Славейков 6, ет. 1, да се проведе публичен търг с явно
наддаване за продажбата на поземлен имот с
идентификатор 68134.4400.2888, част от автобусно
поделение „Република“, м. Територии, прилежащи
на околовръстен път и бул. Сливница, заедно с
построените в него сгради, София, ул. Околовръстен път 788, обособена част от „Столичен
автотранспорт“ – ЕАД.
2. Начална тръжна цена – 3 320 000 лв. (Сделката се облага с 20 % ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 200 000 лв.
4. Депозит ът за у частие – 332 000 лв., се
внася по банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска банка“ – АД, клон „Врабча“, ул. Врабча 6,
София (сметка № BG 49 SOMB 9130 33 26474601,
BIC – SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на
депозитите – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 11.04.2014 г. вкл. в приемното време
на СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.
Цената на тръжната документация – 600 лв. (с
вкл. ДДС), е платима в брой в сградата на СОАП,
пл. Славейков 6, ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия в търга – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга, в приемното време
на СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.,
в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до деня
на търга след закупуване на тръжна документация.
Председател на Надзорния съвет:
В. Чилова
1764

ВЕСТНИК
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РЕШЕНИЕ № 1138
от 7 март 2014 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 № 609 от
24.10.2013 г. на Столичния общински съвет Надзорният съвет на Столичната общинска агенция
за приватизация реши:
1. На 16.04.2014 г. в 14 ч. в Столичната общинска агенция за приватизация, пл. Славейков 6, ет. 1, да се проведе публичен търг с явно
наддаване за продажбата на поземлен имот с
идентификатор 68134.4400.2889, част от автобусно
поделение „Републ ика“, м. Територии, прилежащи
на околовръстен път и бул. Сливница, заедно с
построените в него сгради, София, ул. Околовръстен път 788, обособена част от „Столичен
автотранспорт“ – ЕАД.
2. Начална тръжна цена – 1 050 000 лв. (Сделката се облага с 20 % ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 80 000 лв.
4. Депозит ът за у частие – 105 000 лв., се
внася по банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска банка“ – АД, клон „Врабча“, ул. Врабча 6,
София (сметка № BG 49 SOMB 9130 33 26474601,
BIC – SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на
депозитите – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 14.04.2014 г. вкл. в приемното време
на СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.
Цената на тръжната документация – 600 лв. (с
вкл. ДДС), е платима в брой в сградата на СОАП,
пл. Славейков 6, ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия в търга – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга, в приемното време
на СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.,
в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до деня
на търга след закупуване на тръжна документация.
Председател на Надзорния съвет:
В. Чилова
1765
РЕШЕНИЕ № 1140
от 7 март 2014 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 № 218 от
11.04.2013 г. на Столичния общински съвет Надзорният съвет на Столичната общинска агенция
за приватизация реши:
1. На 29.04.2014 г. в 14 ч. в Столичната общинска
агенция за приватизация, пл. Славейков 6, ет. 1,
да се проведе публичен търг с явно наддаване за
продажбата на ПИ с идентификатор 81949.23.901,
София, бул. Симеоновско шосе 9, м. Барите, общински нежилищен имот, стопанисван от район
„Изгрев“.
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2. Начална тръжна цена – 420 000 лв. (Сделката
се облага с ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 10 000 лв.
4. Депозитът за участие – 42 000 лв., се внася
по банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска
банка“ – АД, клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG 49 SOMB 9130 33 26474601,
BIC – SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на
депозитите – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 25.04.2014 г. вкл. в приемното време
на СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.
Цената на тръжната документация – 600 лв. (с
вкл. ДДС), е платима в брой в сградата на СОАП,
пл. Славейков 6, ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия в търга – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга, в приемното време
на СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.,
в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до деня
на търга след закупуване на тръжна документация.
Председател на Надзорния съвет:
В. Чилова
1845

ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ
РЕШЕНИЕ № 9
от 13 февруари 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка с чл. 61, ал. 1, т. 1 и
чл. 63, ал. 2, т. 2 от Закона за горите, Решение № 2
от 24.10.2013 г. на Общинския експертен съвет по
устройство на територията при Община Етрополе,
Решение № ИАГ-40934 от 8.11.2013 г. на Изпълнителната агенция по горите и Решение № К-10
от 30.10.2013 г. на комисията по чл. 17, ал. 1, т. 1
ЗОЗЗ Общинският съвет – гр. Етрополе, реши:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура – подземно трасе на електропровод
20 kV за присъединяване на МВЕЦ „Черешовица“
със съществуващ електропровод „Равна“ 20 kV,
с обща дължина на трасето 1126 м и сервитутна
зона 4,519 дка, преминаващ през поземлени имоти, горска територия, № 640709, 640710, 640711,
640712, 640713, 640714 и 640715 (образувани от имот
№ 640392), поземлени имоти № 640703 и 640705
(образувани от имот № 640393), поземлени имоти
№ 640726, 640721 и 640723 (образувани от имот
№ 640597), през поземлени имоти, земеделска
земя, № 000581 и № 000597 по КВС за землище
на гр. Етрополе, община Етрополе.
Решението подлежи на оспорване по реда на
чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Община
Етрополе пред Административния съд – София
област.

1896

Председател:
Хр. Андреев

ВЕСТНИК
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ОБЩИНА КОСТИНБРОД
РЕШЕНИЕ № 599
от 21 февруари 2014 г.
На основание чл. 20 във връзка с чл. 17, ал. 1,
т. 2, чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 във
връзка с чл. 8, т. 1, чл. 9, ал. 2, чл. 12, ал. 2, чл. 59,
ал. 1 и чл. 109 ЗУТ и протокол № 2 от 2014 г. на
ОЕСУТ, т. 9, Общинският съвет – гр. Костинброд, реши:
Одобрява проекти ПЗ (план за застрояване)
за ниско жилищно строителство, имот 322066,
м. Уздровица, землището на с. Голяновци, община
Костинброд, зона с малка височина (Жм), кота
корниз – 10 м, 3 етажа, плътност – 40 %, Кинт. –
1,0; озеленяване – 60 %, и свободно застрояване.
Решението може да бъде обжалвано пред Административния съд – София област, по реда на
чл. 214 ЗУТ.
Председател:
В. Михайлов
1773
РЕШЕНИЕ № 600
от 21 февруари 2014 г.
На основание чл. 20 във връзка с чл. 17, ал. 1,
т. 2, чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 във
връзка с чл. 8, т. 1, чл. 9, ал. 2, чл. 12, ал. 2, чл. 59,
ал. 1 и чл. 109 ЗУТ и протокол № 2 от 2014 г. на
ОЕСУТ, т. 9, Общинският съвет – гр. Костинброд, реши:
Одобрява проекти ПЗ (план за застрояване)
за ниско жилищно строителство, имот 322065,
м. Уздровица, землището на с. Голяновци, община
Костинброд, зона с малка височина (Жм), кота
корниз – 10 м, 3 етажа, плътност – 40 %, Кинт. –
1,0; озеленяване – 60 %, и свободно застрояване.
Решението може да бъде обжалвано пред Административния съд – София област, по реда на
чл. 214 ЗУТ.
Председател:
В. Михайлов
1774
РЕШЕНИЕ № 601
от 21 февруари 2014 г.
На основание чл. 20 във връзка с чл. 17, ал. 1,
т. 2, чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 във
връзка с чл. 8, т. 1, чл. 9, ал. 2, чл. 12, ал. 2, чл. 59,
ал. 1 и чл. 109 ЗУТ и протокол № 1 от 2014 г. на
ОЕСУТ, т. 5, Общинският съвет – гр. Костинброд, реши:
Одобрява проекти ПЗ (план за застрояване) за
ниско жилищно строителство, имот 001149, м. Пеювица, с. Голяновци, община Костинброд, зона с
малка височина (Жм), кота корниз 10 м, 3 етажа,
плътност – 40 %, Кинт. – 1,0; озеленяване – 60 %,
и свободно застрояване.
Решението може да бъде обжалвано пред Административния съд – София област, по реда на
чл. 214 ЗУТ.
Председател:
В. Михайлов
1775
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ОБЩИНА ЛОВЕЧ
РЕШЕНИЕ № 605
от 27 февруари 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Ловеч, реши:
Одобрява представения проект за подробен
уст ройствен план: план-схема с парцеларен
план за електрозахранване на поземлен имот с
идентификатор 43952.513.156 в местност Ак баир,
землище на гр. Ловеч.
Решението подлежи на обжалване по реда на
чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Община
Ловеч до Административния съд – Ловеч.
Председател:
Т. Тихолов

1868

ВЕСТНИК

Пещера, с трасе, продължение на канализационен
колектор от с. Радилово до землищната граница
на с. Капитан Димитриево по КВС на с. Радилово,
като започва от точка № 85 на оста на канализацията, която е мястото за присъединяване към
колектора от с. Радилово на границата на регулацията на с. Радилово в ПИ 500002 – път IV клас,
собственост на Община Пещера, и приключи в
точка № 126, граница на землището на с. Капитан
Димитриево – ПИ 500001 – път IV клас, собственост на Община Пещера.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ решението може да бъде обжалвано чрез Община
Пещера в 30-дневен срок от обнародването му
в „Държавен вестник“ пред Административния
съд – Пазарджик.
Председател:
А. Младенова
1848

ОБЩИНА МИЗИЯ
РЕШЕНИЕ № 343
от 10 март 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ и Решение № 2, протокол № 1 от
10.02.2014 г. на ОбЕСУТ – гр. Мизия, Общинският
съвет – гр. Мизия, реши:
Одобрява проект на подробен устройствен
план – парцеларен план на трасета за главен
канализационен колектор, водопровод и електропровод до пречиствателната станция и учредяване
на сервитут върху части от имоти:
№ 000387, № 000356 с НТП – полски път;
№ 000294, № 000295 с НТП – общински път;
№ 000041 с НТП – нива;
№ 000285 с НТП – пасище;
№ 000044 с НТП – пасище;
№ 000498 с НТП – полски път, намиращи се в
землището на с. Крушовица, за изграждане на обект
„Подмяна на водопроводна мрежа и изграждане
на нова канализационна мрежа по улиците Минко
Костадинов, Петър Цветков, Генерал Скобелев,
Цоло Николов, Цар Асен, Отец Паисий и Никола
Стефанов, възстановяване на пътна настилка и
изграждане на ПСОВ, с. Крушовица“.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ решението
подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ чрез Община
Мизия до Административния съд – Враца.
Председател:
Д. Вичева
1780

ОБЩИНА ПЕЩЕРА
РЕШЕНИЕ № 556
от 24 февруари 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, т. 11 и ал. 2
ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Пещера, реши:
Одобрява проект за ПУП – парцеларен план на
трасе за линеен обект – канализационен колектор
с. Радилово – с. Капитан Димитриево, в землището
на с. Радилово по КВС на с. Радилово, община
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ОБЩИНА „РОДОПИ“ –
ОБЛАСТ ПЛОВДИВ
РЕШЕНИЕ № 88
от 7 март 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ (ред., ДВ, бр. 17 от 2009 г.),
приложимо на основание § 124, ал. 1 ЗИДЗУТ
(ДВ, бр. 82 от 2012 г.) Общинският съвет „Родопи“ реши:
Одобрява ПУП – ПРЗ и ПП на имот, представ
ляващ земеделска земя, за процедура промяна
предназначението съобразно изискванията на
ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ, като:
• Образува УПИ 705.20 – жил. стр., по червени, сини линии, надписи със син цвят.
• Определя начин на застрояване на сгради
с Н до 10 м – за ново строителство – свободно застрояване, разположено в зона
по ограничителни линии на застрояване,
показани с червен пунктир, котировки с
черно.
• Съществуващото строителство се запазва.
• Определя устройствена зона „Жм“.
Решението може да се обжалва в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Пловдив, чрез
кмета на община „Родопи“.
Председател:
Г. Цанков

1945

ОБЩИНА РУСЕ
РЕШЕНИЕ № 904
от 20 февруари 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 5
ЗУТ и протокол № 1 от 8.01.2014 г. Общинският
съвет – гр. Русе, реши:
Одобрява подробен устройствен план (ПУП) –
парцеларен план за довеждащата инфраструктура – водопроводно и газопроводно отклонение,
трансформаторен пост и кабелно ел. захранване

С Т Р.

122

ДЪРЖАВЕН

към поземлен имот с идентификатор 63427.309.30
в местност Караач, землище на гр. Русе.
Решението може да бъде оспорено чрез Общинския съвет – гр. Русе, пред Административния
съд – Русе, в 30-дневен срок от обнародването
му в „Държавен вестник“.

1718

Председател:
В. Пенчев

841. – Университетът по архитектура, строителство и геодезия – София, обявява конкурс по
професионално направление 4.1. Физически науки
за доцент по научна специалност „Електрични,
магнитни и оптични свойства на кондензираната
материя“ (Магнитни и мултифероични наноматериали) към катедра „Физика“ със срок 2 месеца
от обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в Университета, бул. Хр. Смирненски 1,
тел. 963-52-45, вътр. 449, и 866-90-54.
1869
98. – Висшето училище „Колеж по телекомуникации и пощи“ – София, обявява конкурс за
професор в професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника по научна
специалност „Радиопредавателна и радиоприемна
техника“ (Електромагнитни вълни и устройства,
Радиокомуникационна техника) със срок 2 месеца
от обнародването в „Държавен вестник“. Справки
и документи – в КТП, 1700 София, ул. Академик
Стефан Младенов 1, тел. 02/806 22 27, „Персонал
и деловодство“.
1870
535. – Медицинският университет – Факултет
по дентална медицина, София, на основаниe
решение на АС от 25.02.2014 г. обявява конкурси
в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт“, професионално направление 7.2.
„Стоматология“ за заемане на академичната
длъжност доцент – двама по научната специалност „Хирургична стоматология“ за нуждите на
катедра „Орална и лицево-челюстна хирургия“:
1. за развитие на преподаването на английски
език – един – кандидатите за това място трябва
да отговарят на следните изисквания: завършена
магистратура по „Дентална медицина“; да имат
придобити две специалности по „Орална хирургия“
и „Лицево-челюстна хирургия“; да имат опит в
практическо и лекционно преподаване на студенти, обучаващи се на английски език; да имат
защитена дисертация по научната специалност
„Хирургична стоматология“; да имат публикации
и участия в написването на учебни помагала за
обучението на английски език (да представят
копия от тях); 2. за развитие на направление
„Дентална, орална и лицево-челюстна хирургия“ в
съответствие с Директива 36 на ЕС – един – кандидатите за това място трябва да отговарят на
следните изисквания: завършени магистратури
по „Дентална медицина“ и по „Медицина“; да
имат придобити две специалности по „Орална
хирургия“ и „Лицево-челюстна хирургия“; да имат
защитена дисертация по научната специалност
„Хирургична стоматология“, със срок 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Справки и
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документи – в деканата на Факултета по дентална
медицина, ул. Св. Георги Софийски 1, стая 202,
от 9 до 12 ч. и от 13 до 14 ч., тел. 02/952-22-10.
1871
93. – Международното висше бизнес училище – Ботевград, обявява конкурси за: академична
длъжност доцент в професионално направление
3.6. Право (Публична администрация) – един;
академична длъжност главен асистент в професионално направление 3.8. Икономика (Финанси) – един, двата със срок 2 месеца от датата на
обнародване в „Държавен вестник“. Справки и
подаване на документи – Ботевград, ул. Гурко
14, тел. 0723 68812.
1872
5. – Националният военен университет „Васил Левски“ – Велико Търново, обявява конкурс
за заемане на академична длъжност „доцент“ в
област на висшето образование 5. „Технически
науки“, професионално направление 5.1. „Машинно инженерство“, научна специалност 02.02.08.
„Динамика, балистика и управление на полета
на летателни апарати“ за нуждите на катедра
„Организация и управление на тактическите
подразделения от ПВО, ЗРВ и РТВ“ на факултет „Артилерия, ПВО и КИС“ на НВУ „Васил
Левски“ – 1 място за военнослужещ. Срок за
подаване на документи – 2 месеца от обнародване
на обявата в „Държавен вестник“. Конкурсът е
обявен със заповед на министъра на отбраната
№ ОХ-155 от 27.02.2014 г., линк: http://www.nvu.bg/
node/1095. Документи се подават в регистратурата
за некласифицирана информация на университета. Телефон: 062 61-88-75; Siemens: 62075; GSM:
0888131479; e-mail: georgiev_ga@nvu.bg.
1899
402. – Европейският политехнически университет – Перник, обявява конкурси за заемане на
академични длъжности: професор по професионално направление 3.8. Икономика (Инвестиции
и инвестиционна политика) – един; доценти по:
професионално направление 5.3. Комуникационна
и компютърна техника (Осигурителна техника и
системи) – един; професионално направление 5.7.
Архитектура, строителство и геодезия (Архитектура) – един; главни асистенти по: професионално
направление 5.7. Архитектура, строителство и
геодезия (Архитектура) – един; професионално
направление 3.7. Администрация и управление
(Управление на човешките ресурси) – един, всички със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи и справки – Перник,
п.к. 2300, ул. Св. св. Кирил и Методий 23, тел.
(+359) 76 600773, факс (+359) 76 605 207, e-mail:
office@epu.bg.
1885
5. – Институтът за балканистика с Център
по тракология „Проф. Александър Фол“ при
БАН – София, обявява конкурс за главен асистент
по професионално направление 2.2. История и
археология, научна специалност „Документалистика, архивистика, палеографика (вкл. историография и източникознание)“ за нуждите на
секция „Балканите ХV – ХІХ в.“ – един, със срок
2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Документи – в института, ул. Московска 45, тел.
02 980 62 97.
1900
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474. – Националният център по обществено
здраве и анализи (НЦОЗА) към МЗ, София, обявява конкурс за прием на един задочен докторант
за учебната 2013 – 2014 г. в съответствие с Решение
№ 288 на Министерския съвет от 10.05.2013 г. – по
област на висше образование 7. „Здравеопазване
и спорт“, професионално направление 7.1. „Медицина“, шифър 03.01.53. „Социална медицина и
организация на здравеопазването и фармацията“.
Срокът за подаване на документите за участие
в конкурса за докторантура в НЦОЗА, София, е
2 месеца от датата на обнародването в „Държавен
вестник“. Документи се приемат на адрес: 1431
София, бул. Акад. Иван Гешов 15, НЦОЗА, ет. 4,
Деловодство, справки – на тел.: 02 80-56-420, 02
80-56-286.
1901
12. – Столичната община на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план – план за регулация
и застрояване за УПИ II-2622 от кв. 28 и УПИ
I-1501 и II-1501 от кв. 30а и създаване на улици:
от о.т. 74 до о.т. 124 (между квартали 28, 29, 30 и
30а) и задънена улица от о.т. 113а до о.т. 113г, кв.
30а, м. Ботаническа градина. Проектът е изложен
в район „Витоша“. На основание чл. 128, ал. 5
ЗУТ в едномесечен срок от датата на обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите
лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта до общината
чрез район „Витоша“.
1875
5. – Областният управител на област Бургас
на основание чл. 149, ал. 4 във връзка с чл. 148,
ал. 3 ЗУТ съобщава на заинтересованите лица,
че е одобрeн работен инвестиционен проект и е
издадено разрешение за строеж № 2 от 12.03.2014 г.
на основание чл. 148, ал. 1, 3, 4 и чл. 152, ал. 1 ЗУТ
за строителство на обект: „Пътна връзка за поземлен имот № 000011 в землището на гр. Карнобат,
област Бургас“, отреден за Претоварна станция
за отпадъци. На основание чл. 149, ал. 4 ЗУТ
разрешението за строеж подлежи на обжалване
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“.
1908
14. – Община Варна на основание чл. 28б,
ал. 4 ППЗСПЗЗ съобщава, че с протокол № 44
от 17.09.2013 г., т. 3, на комисията по чл. 28б,
ал. 2 ППЗСПЗЗ, назначена със Заповед № РД-137706-68 от 26.02.2013 г. на областния управител
на област с административен център Варна, са
разгледани преписки за приемане на планове на
новообразуваните имоти в изпълнение на съдебни
решения за: местност Манастирски рид, Бялата
чешма и Дъбравата – селищно образувание, зем
лище кв. Виница, община Варна, област Варна,
относно поземлени имоти 656, 657, 658, 659 КР
517. Проектите за изменение са предоставени
за разглеждане в Община Варна, ет. 12, стая
1205 – отдел „Земеделие“, дирекция „Общинска
собственост, икономика и стопански дейности“.
На основание чл. 28б, ал. 5 ППЗСПЗЗ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вест-
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ник“ заинтересуваните лица могат да направят
писмени искания и възражения по проектите до
кмета на общината.
1909
93. – Община Лък и, област Пловдив, на
основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е
постъпил за разглеж дане ПУП – парцеларен
план за трасета на електропровод и водопровод,
засягащи ПИ 000541 в землището на с. Борово,
община Лъки. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ
заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до Общинската администрация – гр. Лъки.
1898
14. – Община Перник на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересованите лица,
че е изработен проект за подробен устройствен
план – план за регулация и парцеларен план за
прокарване на трасе и сервитут на питеен водопровод, канализация за отвеждане на дъждовни
води до близко дере, ел. провод НН за захранване
на урегулирани поземлени имоти (УПИ) I-13.11 и
УПИ II-13.11, попадащи в кв. 261 и УПИ I-5.15.16
и УПИ II-1.15, попадащи в кв. 262. Прокарва се
нова улица с о.т. 1000 – 1001 – 1002 – 1003 – 1004 –
1005 – 1006 – 1007 – 1008 – 1009 – 1010 – 1011 –
1012 и от терена на УПИ ХХI „За парк и спортен
комплекс“ се образува нов УПИ ХХ „За помпена
станция“ в кв. 130 по плана на гр. Перник, кв.
Изток – Ладовица. Проектът се намира в сградата
на общинската администрация, Перник, ет. 12,
стая 6. В едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ на основание чл. 128, ал. 5
ЗУТ заинтересуваните могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация.
1910
5. – Община Поморие на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
ПУП – парцеларен план за обект: „Изграждане
на улична гравитачна БФК от ПИ с идентификатор 00833.6.107 до КПС в м. Бабата, землище
на гр. Ахелой, с трасе, преминаващо през следните поземлени имоти: 00833.6.394 (полски път),
00833.5.178 (пасище), 00833.5.404 (полски път),
който е изложен в сградата на Община Поморие,
ул. Солна 5. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения по проекта до Община Поморие в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“.
1911
11. – Община Силистра на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен ПУП – парцеларен план за създаване на устройствена
основа за изграждане на сградно водопроводно
отклонение за захранване на ПИ № 66425.506.242
по КК и КР на гр. Силистра, местност Меджеди
Табия, землище Силистра, община Силистра,
област Силистра. На основание чл. 128, ал. 5
ЗУТ в едномесечен срок от обнародването на
обявлението в „Държавен вестник“ заинтересуваните страни могат да се запознаят с проекта
в сградата на Община Силистра и да направят
писмени възражения, предложения и искания до
общинската администрация.
1926
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13. – Община Си листра на основание
чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен
ПУП – ПП – парцеларен план за създаване на
устройствена основа за изграждане на водопроводно отклонение с цел захранване на поземлен
имот № 66425.506.120 по КК и КР на гр. Силистра,
местността Меджеди Табия, землище Силистра,
община Силистра, област Силистра. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“
заинтересуваните страни могат да се запознаят
с проекта в сградата на Община Силистра и да
направят писмени възражения, предложения и
искания до общинската администрация.
1927
46. – Областният управител на Софийска област на основание чл. 149, ал. 4 ЗУТ съобщава на
заинтересуваните лица, че е издал Заповед № ЗУТ6 от 11.03.2014 г. за допълване на Разрешение за
строеж № 1 от 8.03.2010 г. за обект: „Ремонт на
ВЛ 110 kV Кашана“ в участъка от ст. № 44 до
п/ст. „Елаците“ – III етап“. Заповедта за допълване на разрешение за строеж подлежи на обжалване
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
чрез областния управител на Софийска област.
1912
23. – Община Шабла на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ обявява на заинтересованите лица,
че е изработен ПУП – ПР (план за промяна на
регулация) за УПИ I, УПИ II, УПИ III, кв. 37
и УПИ I – кв. 38, и ПЗ (план за застрояване)
за УПИ II-746, III-747 и УПИ Х-748 – кв. 37 по
плана на с. Крапец, община Шабла, с възложител Живка Атанасова Янкова, Атанас Георгиев
Кръстев и др. от Варна. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересованите лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта за подробен устройствен
план до общинската администрация – гр. Шабла
(техническа служба), стая 105.
1897

СЪДИЛИЩА
Върховният административен съд на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 АПК
съобщава, че е постъпило оспорване от Генади
Георгиев – прокурор във Върховната административна прокуратура, срещу Наредбата за изменение
и допълнение на Наредба № 1 от 2006 г. за условията и реда за провеждане на конкурс за частни
съдебни изпълнители, издадена от министъра на
правосъдието (обн., ДВ, бр. 90 от 2011 г.; изм.,
бр. 66 от 2013 г.), по което е образувано адм.д.
№ 3370/2014 г. по описа на Върховния административен съд, трето отделение.
1930
Административният съд – Благоевград, на
основание чл. 218, ал. 1 ЗУТ обявява, че по жалба
на Крум Благовесов Маерков с адрес: Благоевград, ж.к. Струмско – център, бл. 9, ет. 5, ап. 10;
Петър Крумов Петров от Благоевград, ул. Струма
19, вх. Б, ап. 2, ет. 1; Любен Кирилов Атанасов
от Благоевград, ж.к. Запад, бл. 43, ап. 7; Лазар
Методиев Дуров от Благоевград, ул. Яне Сандански 23, вх. А, ет. 2, ап. 6; Росен Александров
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Бобошевски от Благоевград, ул. Четиринадесети
полк 2Б, ет. 5, и Георги Славев Бобошевски от
Благоевград, ж.к. Струмско – център, бл. 9, ет. 3,
против Заповед № 1303 от 27.11.2012 г. на кмета на
община Благоевград, с която е одобрен подробен
устройствен план (ПУП) – изменение на плана
за застрояване (ПЗ) за имот с идентификатор
04279.104.3 в местността Песока по кадастралната
карта на Благоевград, е образувано адм. дело
№ 114/2014 г., насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание на 29.04.2014 г., 10 ч.
Заинтересуваните лица могат да се конституират
като ответници в производството пред съда в
едномесечен срок от обявяване на оспорването в
„Държавен вестник“ чрез подаване на заявление
до съда, което трябва да съдържа: а) трите имена
и адреса, телефон, факс и електронен адрес, ако
има такъв – за българските граждани; б) трите
имена и личния номер за чужденец и адреса, заявен в съответната администрация, телефон, факс
и електронен адрес, ако има такъв; в) фирмата на
търговеца или наименованието на юридическото
лице, изписани и на български език, седалището и последния посочен в съответния регистър
адрес на управление и електронния му адрес;
г) номер на делото; д) акта, който се оспорва, и
органа, който го е издал; е) изявление, че заинтересуваното лице желае да бъде конституирано
в производството като ответник; ж) подпис на
заявителя. Към заявлението се прилагат писмени
доказателства, удостоверяващи качеството на
заинтересувано лице на заявителя. Със заявлението е недопустимо да се правят искания за
отмяна на индивидуалния административен акт,
както и за присъединяване към подадени жалби
в законоустановения срок.
1902
Административният съд – София-град, уведомява всички заинтересовани лица, че е образувано
адм.д. № 10335/2013 г. по описа на II отделение,
26 състав, насрочено за 21.05.2014 г. от 13,30 ч.
по жалба на Мариана Христова Покровнишка и
Никола Георгиев Седлоев срещу Решение № 187
по протокол № 38 от 11.04.2013 г. на Столичния
общински съвет в частта му относно ПРЗ за УПИ
II – За озеленяване и режим на Тго в кв. 302а. В
едномесечен срок от деня на обнародването на
съобщението в „Държавен вестник“ заинтересованите страни могат да се конституират като
ответници по делото чрез подаване на заявление
до съда. Заинтересованите лица имат право да се
конституират като ответници в производството
пред съда в срока по ал. 1 чрез подаване на заявления до съда със съдържанието, определено
в чл. 218, ал. 4 ЗУТ, и приоженията, посочени в
чл. 218, ал. 5 ЗУТ. Със заявлението е недопустимо
да се правят искания за отмяна на индивидуалния
административен акт, както и за присъединяване
към подадени жалби.
1873
Административният съд – София област, седми състав, на основание чл. 189, ал. 1, чл. 191,
ал. 2, чл. 192, чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1
и 2, чл. 196 във връзка с чл. 157, ал. 1 и 2 и
чл. 163 АПК съобщава, че е образувано адм. дело
№ 220/2014 г. по описа на АССO, което ще бъде
разгледано в открито съдебно заседание на
14.05.2014 г. от 10 ч. и е с предмет на оспорване
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Решение № 5 на Общинския съвет – Долна баня,
прието с протокол № 1 на заседание на 29.01.2014 г.,
с което решение на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и
23 ЗМСМА и чл. 82, ал. 1 от Закона за публичните финанси Общинският съвет – Долна баня,
е приел Наредба за условията и ред за съставяне
на тригодишна бюджетна прогноза за местните
дейности и за съставяне, обсъждане, приемане,
изпълнение и отчитане на общинския бюджет
на Община Долна баня. Конституирани страни
в производството са: оспорващ – областният
управител на Софийска област, и административен орган – Общинският съвет – Долна баня,
страна – Софийската окръжна прокуратура.
1874
Софийският районен съд, III граж данско
отделение, 90 състав, уведомява Натаниел Айзък, гражданин на САЩ, роден на 20.07.1957 г.
в Балатимор, без постоянен и настоящ адрес в
Р. България, че има качеството на ответник по
гр.д. № 20771/2013 г. по описа на СРС, III ГО,
90 състав, образувано по предявен иск за развод
от Ива Стефанова Айзък, и му указва, че в двуседмичен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ следва да се яви в канцеларията на
СРС, III ГО, 90 състав, за връчване на съобщението по чл. 131 ГПК ведно с исковата молба и
приложенията към нея.
1931
Старозагорският районен съд, гр. отделение,
І състав, уведомява Жатиндер Сингх – роден
на 16.04.1974 г. в Република Индия, гражданин
на Република Индия, без постоянен и настоящ
адрес в Република България, че е ответник по
гр. д. № 24/2014 г. по описа на Старозагорския
районен съд, образувано по предявен от Танка
Димитрова Андреева иск по чл. 49 СК, и му
указва в двуседмичен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ да се яви в канцеларията
на Старозагорския районен съд, гражданско
отделение, за връчване на книжата по делото,
в противен случай ще му бъде назначен особен
представител.
1903

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
1. – Управителният съвет на „Асоциация
на българите, боледуващи от астма“ – АББА,
„Дишам свободно“, София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква редовно годишно общо събрание
на членовете на асоциацията на 10.05.2014 г. в 10 ч.
в София, ул. Триадица 5Б, ет. 1, офис 129, при
следния дневен ред: 1. отчетно-изборно събрание
на асоциацията; 2. промяна в устава; 3. избор на
УС на АББА. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе в 11 ч.,
на същото място и при същия дневен ред.
1978
207. – Управителният съвет на Българската асоциация на съдиите по вписванията на
основание чл. 26, ал. 1 ЗЮЛНЦ и чл. 11.1.1 и
21.2 от устава и в изпълнение на решение на
управителния съвет, взето с протокол № 39 от
10.03.2014 г., свиква годишно общо събрание на
Българската асоциация на съдиите по вписванията на 17.05.2014 г. в 11 ч. в малкия салон в
сградата на Съюза на юристите в България в
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София, ул. Пиротска 7, ет. 2, при следния дневен
ред: 1. доклад на решенията на УС за приемане
на нови редовни/почетни членове на БАСВ;
приемане на актуализиран списък на членовете
на БАСВ и одобряване на окончателния състав
на редовните и почетните членове на БАСВ; 2.
приемане на годишен отчет за дейността на УС
на БАСВ през 2013 г.; одобряване на годишния
финансов отчет на БАСВ за 2013; 3. приемане на
план-програма за дейността на УС на БАСВ за
2014 г.; приемане на бюджет на БАСВ за 2014 г.
Регистрацията на присъстващите и проверка на
пълномощните (чл. 28, ал. 3 ЗЮЛНЦ и чл. 12.2
от устава на БАСВ) започва в 10,30 ч. При липса
на кворум общото събрание ще се проведе същия ден в 12 ч. на същото място и при същия
дневен ред (чл. 27 ЗЮЛНЦ и чл. 12.1 от устава
на БАСВ). Материалите по точките от дневния
ред, подлежащи на обсъждане от общото събрание на БАСВ, са на разположение на сайта на
БАСВ – http://basv.free.bg/.
1914
79. – Управителният съвет на Национално
ловно-рибарско сдружение „Съюз на ловците
и риболовците в България“ (НЛРС „СЛРБ“),
София, на основание чл. 26, ал. 3 ЗЮЛНЦ и чл. 19
от устава свиква общо събрание на 20.05.2014 г.
в 11 ч. в София, ул. Незабравка 25, Парк-хотел
„Москва“, зала „Европа“, при следния дневен ред:
1. отчет за дейността и финансовото състояние
на НЛРС „СЛРБ“ за 2013 г.; 2. отчет за дейността и финансовото състояние на управителния
съвет на НЛРС „СЛРБ“ за 2013 г.; 3. отчет за
дейността и финансовото състояние на фирма
„Сокол – БЛРС“ – ЕООД, за 2013 г.; 4. отчет на
контролния съвет на НЛРС „СЛРБ“ за 2013 г.; 5.
приемане на бюджета на УС на НЛРС „СЛРБ“
за 2014 г.; 6. определяне размера на отчисления
членски внос за 2015 г.; 7. вземане на решение
за продажба на недвижим имот „Кекличево
стопанство Хасково“; 8. освобождаване на член
на УС на НЛРС „СЛРБ“ и избор на нов член на
УС на НЛРС „СЛРБ“; 9. разни. В съответствие с
чл. 19, ал. 3 от устава и на основание внесения в
УС на НЛРС „СЛРБ“ отчислен членски внос от
сдруженията към 31.12.2013 г. определя за мандат
2014 г. – 2017 г. норма на представителност на
сдруженията в общото събрание на НЛРС „СЛРБ“,
както следва: до 1000 членове – 1 представител;
от 1001 до 2000 членове – 2 представители; от
2001 до 3000 членове – 3 представители.
1969
1. – Управителният съвет на сдружение „Спортен клуб „Пътят на Кунг фу“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
24.05.2014 г. в 18 ч. на адрес: София, ж.к. Дружба
2, бл. 216, вх. А, ет. 3, ап. 8, при следния дневен
ред: 1. избор на управителен съвет на сдружението; 2. избор на председател на сдружението; 3.
промяна в адреса на управление; 4. промяна в
устава; 5. организационни.
1876
3. – Управителният съвет на Българското
дружество по гастроентерология с гастроинтестинална ендоскопия и абдоминална ехография,
София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ уведомява
своите членове, че на 12, 13 и 14.06.2014 г. в зала
6 на Националния дворец на културата – София,
ще се проведе 12-ият национален конгрес на
дружеството при следния дневен ред: 1. отчет
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за дейността на дружеството за последните 4
години; 2. финансов отчет; 3. промяна на устава
на дружеството; 4. промяна на адресната регистрация; 5. избор на председател и промяна на
членовете на управителния съвет. Поканват се
всички членове на Българското дружество по
гастроентерология да вземат участие в конгреса.
1974
11. – Управителният съвет на сдружение
„Алтернативи интернешънъл“, Благоевград, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ кани да присъстват
на редовно общо събрание всички членове на
сдружението на 19.05.2014 г. в 10 ч. в Благоевград,
ул. Полковник Дрангов 98Б, при следния дневен
ред: 1. вземане на решение за промяна на устава
на сдружение „Алтернативи интернешънъл“; 2.
избор на управителен съвет на сдружение „Алтернативи интернешънъл“; 3. избор на нов член
на управителния съвет; 4. приемане на нов устав.
1968
2. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Училищно настоятелство при
Основно училище „Свети Княз Борис І“ – Бургас,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 15.05.2014 г. в 18 ч. в Бургас, ул. Климент
Охридски 31, при следния дневен ред: 1. доклад
за дейността на сдружението за 2013 г.; 2. приемане на годишен финансов отчет за 2013 г.; 3.
организационни въпроси. 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.
1915
1. – Управителният съвет на Варненското дружество по детска ендокринология на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 23, т. 2 от устава на дружеството свиква общо отчетно-изборно събрание
на 29.04.2014 г. в 15 ч. в зала 501 на 5-ия етаж на
МБАЛ „Св. Марина“ – Варна, при следния дневен
ред: 1. отчет за дейността на управителния съвет
за 2013 г.; 2. избор на УС за мандата 2014 – 2016 г.
и избор на председател на УС; 3. утвърждаване на
програма за 2014 г.; 4. разни. Общото събрание
е законно, ако присъстват повече от половината
от всички членове. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието се отлага с
1 час и се провежда на същото място при същия
дневен ред. Право на глас имат членовете на
дружеството, които са платили членски внос за
2013 г. или са упълномощени от отсъстващите с
писмено пълномощно без нужда от нотариална
заверка.
1877
1. – Управителният съвет на сдружение с
нес топанска цел „Хумана“ – Варна, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
1.06.2014 г. в 11 ч. във Варна, м. Бялата чешма
и дъбравата 1 № 465, при следния дневен ред: 1.
вземане на решение за прекратяване на членството в сдружението като член на управителния
съвет на Стефан Георгиев Стаев поради смърт; 2.
избор и приемане на нов член на управителния
съвет на сдружение с нестопанска цел „Хумана“;
3. подписване на нов устав във връзка с настъпилите промени; 4. други. При липса на кворум
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на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 14 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
1970
3. – Управителният съвет на Зонта клуб – Велико Търново, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и
съгласно решение на УС на клуба от 5.03.2014 г.
свиква общо събрание на 23.05.2014 г. в 18 ч. в
конферентната зала на хотел „Премиер“ при
дневен ред: 1. отчет за мандата 2012 – 2014 г.; 2.
финансов отчет на ковчежника; 3. изменение на
устава; 4. избор на нов УС; 5. разни. При липса
на кворум събранието ще се проведе същия ден
в 19 ч. на същото място и при същия дневен ред
съгласно чл. 27 ЗЮЛНЦ.
1916
1. – Управителният съвет на сдружение с
нес топанска цел „Училищно настоятелство при
ПМГ „Яне Сандански“, гр. Гоце Дечев, на основание чл. 26, ал. 1 ЗЮЛНЦ и чл. 26 от устава
на сдружението свиква общо отчетно-изборно
събрание на сдружението на 3.06.2014 г. в 18 ч.
в гр. Гоце Делчев в сградата на ПМГ „Яне Сандански“, ет. 1, актова зала, при следния дневен
ред: 1. отчет за дейността на сдружението с не
стопанска цел „Училищно настоятелство при ПМГ
„Яне Сандански“ за периода 2007 – 3.06.2014 г.; 2.
избор на нови членове на управителния съвет; 3.
промяна в устава на училищното настоятелство
при ПМГ „Яне Сандански“; 4. разни.
1878
2. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Училищно настоятелство на
ЦДГ № 9 „Пчеличка“, Добрич, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно общо събрание
на 15.05.2014 г. в 18 ч. в Добрич, ул. Хр. Смирненски 5, при следния дневен ред: 1. отчет на
управителния съвет на сдружението за дейността
на Училищно настоятелство на ЦДГ № 9 „Пчеличка“, Добрич, за периода 2006 – 2014 г.; 2.
вземане решение за прекратяване на дейността
и ликвидация на сдружението; 3. избор на лице,
имащо правомощията да извърши всички последващи действия за ликвидиране и заличаване
в ДОС. 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.
1879
19. – Управителният съвет на сдружение
„ЛРД – Павликени“, Павликени, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква годишно общо събрание
на сдружението на 17.05.2014 г. в 9 ч. в „Ловна
среща“ – гр. Павликени, при следния дневен ред:
1. отчет на управителния съвет за 2013 г.; 2. отчет
на контролния съвет за 2013 г.; 3. приемане на
бюджет за 2014 г. на сдружението; 4. промяна
на устава на сдружение „ЛРД – Павликени“; 5.
избор на представители в общото събрание на
НЛРС „СЛРБ“ – София; 6. определяне размера на
членския внос за 2015 г.; 7. разни. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
ще се проведе същия ден в 10 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
1880
7. – Съветът на настоятелите на Училищно
настоятелство към Търговската гимназия – Пловдив, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 27, ал. 1
от устава на училищното настоятелство свиква
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редовно общо събрание на училищното настоятелство към Търговска гимназия – Пловдив, на
29.04.2014 г. в 18 ч. в кабинета на директора на
Националната търговска гимназия – Пловдив,
при следния дневен ред: 1. приемане на годишен
доклад за дейността на Училищно настоятелство
към Национална търговска гимназия – Пловдив,
по чл. 40, ал. 2 ЗЮЛНЦ; 2. приемане на годишен
финансов отчет на Училищно настоятелство към
Национална търговска гимназия – Пловдив; 3.
избор на съвет на настоятелите към Училищно
настоятелство към Национална търговска гимназия – Пловдив; 4. промяна в устава на Училищно
настоятелство към Национална търговска гимназия – Пловдив; 5. други. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
отложи с един час по-късно, на същото място
и при същия дневен ред колкото и членове да
се явят.
1881
30. – Управителният съвет на Българската
асоциация на производителите на оранжерийна
продукция, Пловдив, на основание чл. 26, ал. 1
ЗЮЛНЦ свиква общо редовно годишно отчетно
събрание на асоциацията на 9.05.2014 г. в 13 ч.
в конферентната зала на хотел „България“ в
с. Минерални бани, община Минерални бани,
област Хасково, при следния дневен ред: 1. отчет
за дейността на управителния съвет през 2013 г.;
2. отчет на КС за дейността на асоциацията
през 2013 г.; 3. приемане на баланса и годишния
счетоводен отчет за 2013 г.; 4. предложение за
освобождаване от отговорност на членовете на
управителния съвет за дейността им през 2013 г.;
5. утвърждаване решенията на управителния съвет
през 2013 г.; 6. приемане на план за работа на
асоциацията през 2014 г.; 7. приемане на бюджет
на асоциацията за 2014 г.; 8. предложения за допълнения и промени в устава на асоциацията; 9.
определяне размера на членския внос за 2014 г.
Поканват се всички членове на асоциацията
да вземат участие в събранието. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в 14 ч., на същото
място и при същия дневен ред. Материалите за
събранието са на разположение в седалището на
асоциацията – Пловдив, ул. Добротич 12.
1973
1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Баскетболен клуб „Академик
Пловдив“ – Пловдив, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
във връзка с разпоредбата на чл. 19, ал. 1, т. 1 от
устава свиква общо събрание на 10.05.2014 г. в
12 ч. в зала „Академик“, Пловдив, ул. Константин
Величков 92, при следния дневен ред: 1. промяна
на устава чрез премахване на възможността членове на сдружението да могат да бъдат юридичес
ки лица; проект за решение – ОС решава да се
премахне възможността членове на сдружението
да могат да бъдат юридически лица и изменя
съответно устава; 2. други организационни; проект за решение – ОС възлага на председателя на
управителния съвет да впише взетите решения.
Общото събрание ще е законно, ако присъстват
повече от половината от всички негови членове.
При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
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и чл. 23 от устава на клуба събранието ще се
проведе същия ден 1 час по-късно, на същото
място и при същия дневен ред.
1921
2. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Училищно настоятелство при
СОУ „Паисий Хилендарски“, Пловдив, на основание чл. 26, ал. 1 ЗЮЛНЦ във връзка с чл. 38,
т. 3 от устава свиква извънредно общо събрание
на членовете на училищното настоятелство на
15.05.2014 г. в 17 ч. в Пловдив, ул. Родопи 48
(стола на училището), със следния дневен ред: 1.
избиране нов председател, управител и членове
на УС на УН на СОУ „П. Хилендарски“ поради
внезапна смърт на предишния такъв; 2. избиране
нов(и) касиер(и) на УН на СОУ „П. Хилендарски“ с право на достъп до блокираната банкова
сметка на училищното настоятелство в ЦКБ,
клон гр. Пловдив; 3. промяна в устава; 4. други.
Поканват се всички членове на сдружението да
вземат участие. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ и чл. 38, т. 3 от устава общото
събрание ще се проведе в 18 ч. на същото място
и при същия дневен ред.
1917
18. – Управителният съвет на сдружение с
нес топанска цел „УМАЙ“, Пловдив, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
членовете на сдружението на 20.05.2014 г. в 17 ч.
в Пловдив в офиса на сдружението, ул. Щип 22,
при следния дневен ред: 1. отчет на УС за дейността на сдружението; 2. отчет на финансовото
състояние на сдружението; 3. освобождаване
от отговорност на управителния съвет; 4. освобождаване от УС и от членство в сдружението
на Славчо Георгиев Митрев; избор на нов управителен съвет на сдружението; 5. разни. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 18 ч. на
същото място при същия дневен ред. Поканват
се всички членове на сдружението да присъстват
лично. Материалите за провеждане на общото
събрание са на разположение на членовете в
офиса на сдружението от датата на обнародване
на тази покана в „Държавен вестник“.
1918
3. – Управителният съвет на КФВС „Атлет“ – гр. Първомай, област Пловдив, на основание чл. 26, ал. 3 ЗЮЛНЦ с решение на УС от
26.02.2014 г. свиква общо събрание на 15.05.2014 г.
в 18 ч. в пленарната зала на Община Първомай
при следния дневен ред: 1. годишен отчет за дейността на клуба; 2. отчет на контролния съвет; 3.
избор на управителен съвет; 4. избор на контролен
съвет; 5. разни. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе
при същия дневен ред в 19 ч. на същото място.
1919
27. – Управителният съвет на „Акробатичен
к луб Локомотив Русе“ – Русе, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 12, ал. 1, 2 и 3 от устава на
сдружението свиква общо събрание на 7.05.2014 г.
в 17 ч. в седалището на сдружението в Русе, ул.
Цветница 6, при следния дневен ред: 1. избор на
нов управителен съвет; 2. промяна на ал. 3 от
чл. 12 на устава на клуба; 3. разни.
1920
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1. – Управителният съвет на ЛРС „Отбрана-2005“ при военно формирование 26940 – Стара Загора, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
годишно отчетно-изборно събрание на сдружението на 31.05.2014 г. в 10 ч. във вилата на
военно формирование 26940 при следния дневен
ред: 1. отчетен доклад на председателя на сдружението за изминалия период 2010 – 2014 г.; 2.
отчет на контролния съвет за изминалия период
2010 – 2014 г.; 3. избор на нов председател и нов
УС на сдружението; 4. избор на нов ревизионен
съвет; 5. 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.
1882
5. – Управителният съвет на СТД „Вишеград“ – Тополовград, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква редовно общо събрание на членовете на
дружеството на 10.05.2014 г. в 17 ч. в сградата на
дружеството (бивш Младежки дом) при следния
дневен ред: 1. приемане на отчета за работата на
УС за 2013 г.; 2. приемане на доклада на КС за
2013 г.; 3. освобождаване от отговорност за дейността им за 2013 г. на председателя, членовете
на УС и КС на дружеството; 4. промяна на устава
на СТД „Вишеград“; 5. обсъждане и приемане на
бюджета на дружеството за 2014 г., програмата за
дейността и плана за проявите за 2014 г. на СТД
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„Вишеград“ – Тополовград; 6. определяне размера
на членския внос за 2014 г.; 7. избор на почетен
председател, членове на УС, КС и председател на
КС на дружеството; 8. избор на делегати за ОС на
БТС; 9. разни. Материалите за общото събрание
са на разположение на членовете в сградата на
дружеството. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще бъде проведено
същия ден в 18 ч.
1971
Георги Василев Грънчаров, ликвидатор на
„Европейски ресурсен и информационен център“, в ликвидация по ф. д. № 13565/2007 г. по
описа на СГС, фирмено отделение, на основание
чл. 14, ал. 4 ЗЮЛНЦ кани всички кредитори да
предявят своите вземания към сдружението в
6-месечен срок от обнародването на поканата в
„Държавен вестник“.
1922
Станка Димитрова Шопова – ликвидатор на
фондация „Сливен в 21 век“, в ликвидация по
ф.д. № 16383/97 г. на СГС, на основание чл. 14,
ал. 4 ЗЮЛНЦ кани кредиторите на фондацията
да предявят вземанията си по седалището на
същата – София, ул. Хан Аспарух 41, в седем
дневен срок от датата на обнародване на поканата
в „Държавен вестник“.
1923

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.
*
*
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