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ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за
собствеността и ползуването на земеделските
земи (обн., ДВ, бр. 17 от 1991 г.; попр., бр. 20
от 1991 г.; изм., бр. 74 от 1991 г., бр. 18, 28,
46 и 105 от 1992 г., бр. 48 от 1993 г.; Решение № 12 на Констит у ционни я съд от
1993 г. – бр. 64 от 1993 г.; изм., бр. 83 от
1993 г., бр. 80 от 1994 г., бр. 45 и 57 от 1995 г.;
Решения № 7 и 8 на Конституционния съд
от 1995 г. – бр. 59 от 1995 г.; изм., бр. 79 от
1996 г.; Решение № 20 на Конституционния
съд от 1996 г. – бр. 103 от 1996 г.; изм., бр. 104
от 1996 г.; Решение № 3 на Конституционния
съд от 1997 г. – бр. 15 от 1997 г.; изм., бр. 62,
87, 98, 123 и 124 от 1997 г., бр. 36, 59, 88 и
133 от 1998 г., бр. 68 от 1999 г., бр. 34 и 106
от 2000 г., бр. 28, 47 и 99 от 2002 г., бр. 16
от 2003 г., бр. 36 и 38 от 2004 г., бр. 87 от
2005 г., бр. 17 и 30 от 2006 г., бр. 13, 24 и 59
от 2007 г., бр. 36 и 43 от 2008 г., бр. 6, 10, 19,
44, 94 и 99 от 2009 г., бр. 62 от 2010 г., бр. 8
и 39 от 2011 г., бр. 25 и 44 от 2012 г., бр. 15,
16 и 66 от 2013 г., бр. 38, 49 и 98 от 2014 г.)
§ 1. В наименованието на закона думата
„ползуването“ се заменя с „ползването“.
§ 2. В чл. 24а се правят следните изменения
и допълнения:
1. В а л. 2, т. 6 д у ми те „Системата за
идентификация на животните и регистрация
на животновъдните обекти“ се заменят с
„Интегрираната информационна система“ и
след думата „пасища“ се поставя запетая и
се добавя „мери“.
2. В ал. 5 след думата „пасищата“ се поставя запетая и се добавя „мерите“.
3. В а л. 6, т. 4 д у ми те „Системата за
идентификация на животните и регистрация
на животновъдните обекти“ се заменят с

„Интегрираната информационна система“ и
след думата „пасища“ се поставя запетая и
се добавя „мери“.
§ 3. В чл. 37б се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) изречение четвърто се изменя така: „При
представяне на два и повече невписани в службата по вписвания договори регистрация се
извършва на договора, посочен в подадената
от собственика декларация.“;
б) създава се ново изречение пето: „Ако
собственикът не е подал декларация, общинската служба по земеделие уведомява страните
по договорите.“;
в) досегашното изречение пето става изречение шесто.
2. В ал. 3 се създава изречение второ: „Към
заявлението ползвателите прилагат декларация, че не са свързани лица по смисъла на
Търговския закон с лица, които не са изплатили задълженията си по чл. 34, ал. 6 и по
чл. 37в, ал. 7 за земите по чл. 37в, ал. 3, т. 2
за предходните стопански години.“
§ 4. В чл. 37в се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 се създава изречение четвърто:
„При изготвянето на проекта на разпределение
в работата на комисията участват и собствениците и/или ползвателите на земеделски имоти
в съответното землище, заявили изричното си
желание за участие в процедурата за създаване на масиви за ползване по чл. 37б, ал. 3.“
2. В ал. 4 се създава изречение второ: „В
заповедта се включват и проектираните в
плана за земеразделяне полски пътища и отразените в плана за земеразделяне, в картата на
съществуващи и възстановими стари граници
и в картата на възстановената собственост
напоителни канали, които не функционират,
попадащи в масиви за ползване на съответния
ползвател.“
3. Алинея 7 се изменя така:
„(7) Ползвател на земеделски земи, на който
със заповедта по ал. 4 са определени земите
по ал. 3, т. 2, внася по транзитна бюджетна
сметка в съответната областна дирекция „Земеделие“ сума в размер на средното годишно
рентно плащане за землището в срок до три
месеца от публикуване на заповедта по ал. 4.
Сумите са депозитни и се изплащат от областната дирекция „Земеделие“ на правоимащите
лица въз основа на заповедта на директора
на областната дирекция „Земеделие“ по ал. 4
в 10-годишен срок. За ползвателите, които не
са заплатили сумите за ползваните земи по
ал. 3, т. 2 съгласно заповедта по ал. 4, се прилага чл. 34, ал. 6 по искане на директора на
областната дирекция „Земеделие“, отправено
до кмета на общината. Не се допуска участие
в споразумение и предоставяне на право на
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ползване на масиви и на лице – свързано лице
по смисъла на Търговския закон с лице по
предходното изречение.“
4. Създават се ал. 15, 16 и 17:
„(15) Земеделски земи, включени в масиви за
ползване и одобрени за подпомагане по мярка
„Агроекологични плащания“ от Програмата
за развитие на селските райони за периода
2007 – 2013 г., се разпределят без промяна на
местоположението на лицата, одобрени по
мярката, в случаите, когато:
1. са представили по реда на чл. 37б за
участие в процедурата имоти с площ, поголяма или равна на площта, одобрена за
подпомагане по мярката, и
2. собствениците и ползвателите, чиито
имоти са предоставени на одобрените по
мярката лица, са заявили желанието си да
участват в процедурата за създаване на масиви за ползване по реда на този член със
същите имоти.
(16) Директорът на областната дирекция
„Земеделие“ отправя искане до кмета на общината за предоставяне на имотите – полски
пътища, включени в заповедта по ал. 4, по
цена в размер на средното рентно плащане за
землището. Кметът се произнася след решение
на общинския съвет. Когато в едномесечен
срок от искането общинският съвет не е взел
решение, директорът определя в заповедта по
ал. 4 цена на имотите в размер на средното
годишно рентно плащане за землището. Въз
основа на заповедта ползвателите внасят
сумата по банкова сметка на общината в
едномесечен срок от издаването є.
(17) Ползвателят, на който са предоставени полските пътища, осигурява достъп до
имотите, декларирани и заявени за ползване
в реални граници през следващата стопанска
година.“
§ 5. В чл. 37е се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинеи 1 и 2 се изменят така:
„(1) Влезлият в сила план за земеразделяне
и одобрената карта на съществуващите или
възстановими на терена стари реални граници
на земеделски земи, както и картата на възстановената собственост могат да бъдат изменени
за създаване на уедрени поземлени имоти
със заповед на министъра на земеделието и
храните. Заповедта се издава въз основа на
писмено споразумение с нотариално заверени
подписи на собствениците на земеделски земи
и одобрен план за уедряване.
(2) Когато в плана за уедряване са включени земеделски земи – държавна или общинска собственост, споразумението по ал. 1
се подписва от министъра на земеделието и
храните, съответно от кмета на общината или
от оправомощени от тях лица.“
2. Алинея 3 се отменя.
3. Алинеи 4 и 5 се изменят така:
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„(4) Общинската служба по земеделие въз
основа на одобрения план за уедряване издава решения и скици за уедрените поземлени
имоти. В решението се описват размерът и
категорията на имота, неговото местоположение (граници, съседи) и ограниченията на
собствеността с посочване на основанията за
това. Решението се връчва по реда на Гражданския процесуален кодекс и не подлежи на
обжалване. Собствеността върху уедрените
поземлени имоти се придобива от влизане
в сила на решението на общинската служба
по земеделие, което, придружено със скица,
удостоверява правото на собственост и има
силата на нотариален акт.
(5) В плана за уедряване не се включват
имоти, върху които е наложена ипотека, възбрана, обременени са с други вещни тежести,
предмет са на висящ съдебен спор за правото
на собственост, или ограничени вещни права,
за които се извършва делба, или са предмет
на процедура по отчуждаване.“
4. Създават се нови ал. 6 и 7:
„(6) Имоти с наложени ограничения на
ползването, включително произтичащи от
разположението им в защитени или нарушени територии и зони, се включват в плана за
уедряване със съгласието на собствениците.
(7) Договорите за наем или за аренда на
имоти, включени в плана за уедряване, се
прекратяват с влизане в сила на решението
за уедрените имоти след изтичане на съответната стопанска година.“
5. Досегашната ал. 6 става ал. 8 и се изменя така:
„(8) Разходите за създаване на уедрени
поземлени имоти по споразумение на собствениците са за тяхна сметка.“
6. Досегашната ал. 7 става ал. 9 и се изменя така:
„(9) Условията и редът за изготвяне и одобряване на плана за уедряване се определят с
правилника за прилагане на закона.“
7. Досегашната ал. 8 става ал. 10 и се
изменя така:
„(10) Одобреният план за уедряване се
отразява служебно в картата на възстановената собственост или кадастралната карта и
регистрите към тях. За отразяването му и за
издаването на скиците за уедрените имоти
не се дължат такси.“
§ 6. В чл. 37и се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Пасищата, мерите и ливадите от държавния и общинския поземлен фонд се отдават
под наем или аренда по реда на чл. 24а, ал. 2
на собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански
ж ивотни, регист рирани в Интег рираната
информационна система на БАБХ, съобразно броя и вида на регистрираните животни,
по цена, определена по пазарен механизъм.
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Пасища, мери и ливади от държавни я и
общинския поземлен фонд се предоставят
под наем или аренда на лица, които нямат
данъчни задължения, както и задължения
към Държавен фонд „Земеделие“, държавния
поземлен фонд, общинския поземлен фонд и
за земи по чл. 37в, ал. 3, т. 2.“
2. В ал. 2 след думата „пасища“ се поставя запетая и се добавя „мери“ и се създава
изречение второ: „Списък на имотите с категории и средните годишни рентни плащания
за землището или за общината се обявяват в
общинските служби по земеделие и областните дирекции „Земеделие“ и се публикуват на
интернет страницата на съответната областна
дирекция „Земеделие“ в срок до 1 март.“
3. Досегашните ал. 3 – 12 се изменят така:
„(3) Общинският съвет определя с решение
пасищата, мерите и ливадите за общо и индивидуално ползване. Списък на имотите за
индивидуално ползване с категории и средните
годишни рентни плащания за землището или
за общината се обявява в общините и кметствата и се публикува на интернет страницата
на общината в срок до 1 март.
(4) Пасищата, мерите и ливадите се разпределят между правоимащите, които имат
регистрирани животновъдни обекти в съответното землище, съобразно броя и вида на
регистрираните пасищни селскостопански
животни, в зависимост от притежаваните
или ползвани на правно основание пасища,
мери и ливади, но не повече от 10 дка за
1 животинска единица в имоти от първа до
седма категория и до 20 дка за 1 животинска
единица в имоти от осма до десета категория.
(5) Лицата подават заявление по образец
до кмета на общината в срок до 10 март, към
което прилагат документи.
(6) Кметът на общината назначава комисия, която определя необходимата за всеки
кандидат площ по реда на ал. 4 и разпределя
имотите за всяко землище. Комисията съставя
протокол за окончателното разпределение на
имотите при наличие на необходимите площи
в срок до 1 май.
(7) При недостиг на пасища, мери и ливади
от общинския поземлен фонд в землището
към разпределените по реда на ал. 6 имоти
съответната комисия извършва допълнително
разпределение в съседно землище, което може
да се намира в съседна община или област,
и съставя протокол за окончателното разпределение на имотите в срок до 1 юни. Този
ред се прилага до изчерпване на имотите от
общинския поземлен фонд или до достигане
на нормата по ал. 4. Разпределението се извършва последователно в съседното землище,
община и област.
(8) Протоколът по ал. 6 или по ал. 7 се
обявява в кметството и се публикува на интернет страницата на общината и може да се
обжалва по отношение на площта на разпреде-
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лените имоти в 14-дневен срок пред районния
съд. Обжалването не спира изпълнението на
протокола, освен ако съдът разпореди друго.
(9) При недостиг на пасища, мери и ливади
от общинския поземлен фонд след разпределението по ал. 7 в съответното и съседни
землища, по заявление от правоимащото лице
в срок до 10 юни, комисията по ал. 6 предоставя служебно на министъра на земеделието
и храните или оправомощено от него лице
протоколите по ал. 6 и/или ал. 7 и копие от
заявлението за допълнително разпределение
на имоти от държавния поземлен фонд.
(10) Директорът на областната дирекция
„Земеделие“ назначава комисия, в състава на
която се включват представители на общинските служби по земеделие и на областната
дирекция „Земеделие“. Комисията разпределя
допълнително необходимата за всеки кандидат площ по реда на ал. 4 в съответното и/
или съседни землища и съставя протокол за
окончателното разпределение на имотите от
държавния поземлен фонд в срок до 1 юли.
(11) Протоколът по ал. 10 се обявява в
кметството и в сградата на общинската служба по земеделие и се публикува на интернет
страницата на общината и на съответната
областна дирекция „Земеделие“. Протоколът
може да се обжалва по отношение на площта
на разпределените имоти в 14-дневен срок
пред районния съд. Обжалването не спира
изпълнението на протокола, освен ако съдът
разпореди друго.
(12) Въз основа на протоколите на комисиите по ал. 6 и ал. 10 и след заплащане на наемната или арендната цена кметът на общината,
съответно директорът на областната дирекция
„Земеделие“, сключва договори за наем или
аренда. Минималният срок на договорите е
5 стопански години. Договорите съдържат
данните по ал. 1, 4, 6 и 7 и се регистрират в
общинската служба по земеделие.“
4. Създават се ал. 13 и 14:
„(13) Останалите свободни пасища, мери и
ливади от общинския и държавния поземлен
фонд се отдават под наем или аренда чрез
търг, в който се допускат до участие само
собственици на пасищни селскостопански
ж ивотни, регист рирани в Интег рираната
информационна система на БАБХ. Търговете
се провеждат от областната дирекция „Земеделие“ – за земите от държавния поземлен
фонд, и от кмета на общината – за земите
от общинския поземлен фонд. Договорите се
сключват за една стопанска година.
(14) Останалите след провеждане на търга
по ал. 13 свободни пасища, мери и ливади
се отдават чрез търг на собственици на пасищни селскостопански животни и на лица,
които поемат задължение да ги поддържат в
добро земеделско и екологично състояние,
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по ред, определен в правилника за прилагане
на закона. Договорите се сключват за една
стопанска година.“
§ 7. В чл. 37к, ал. 2 след думата „пасища“
се поставя запетая и се добавя „мери“, а думите „когато са“ се заличават.
§ 8. В чл. 37л се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 след думата „пасищата“ се поставя
запетая и се добавя „мерите“.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Договорите за наем и аренда по чл. 37и,
ал. 13:
1. могат да се прекратяват или изменят
преди изтичането на срока, по искане на
ползвателя;
2. се прекратяват преди изтичането на срока
при промяна на условията по чл. 37и, ал. 4,
освен в случаите на настъпили форсмажорни
обстоятелства.“
3. Създава се ал. 3:
„(3) Общината прекратява договорите за
наем и аренда за имоти по чл. 19, сключени
по реда на чл. 37и, ал. 12, 13 и 14, и предоставени от общинския съвет по реда на § 27 от
преходните и заключителните разпоредби на
Закона за изменение и допълнение на Закона за
собствеността и ползуването на земеделските
земи (ДВ, бр. 62 от 2010 г.), след издаване на
решението на общинската служба по земеделие
и изтичане на стопанската година, в която е
издадено решението.“
§ 9. В чл. 37о се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създават се нови ал. 1, 2 и 3:
„(1) Общинският съвет определя с решение, прието с мнозинство от общия брой на
съветниците:
1. размера и местоположението на мерите и
пасищата за общо и за индивидуално ползване
в зависимост от броя и вида на отглежданите
пасищни животни на територията на съответното землище;
2. правила за ползването на мерите и пасищата на територията на общината.
(2) Правилата за ползване на мерите и
пасищата по ал. 1, т. 2 съдържат:
1. перспективен експлоатационен план за
паша;
2. частите от мерите и пасищата, предназначени за общо и за индивидуално ползване,
и тяхното разграничаване;
3. частите от мерите и пасищата, предназначени предимно за косене;
4. прокарите за селскостопански животни
до местата за паша и водопоите;
5. мерки за опазване, поддържане и подобряване на мерите и пасищата, като почистване
от храсти и друга нежелана растителност,
противоерозионни мероприятия, наторяване,
временни ограждения;
6. ветеринарна профилактика;
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7. частите от мерите и пасищата, предназначени за изкуствени пасища, за засяване с
подходящи тревни смески;
8. построяване на навеси;
9. въвеждане и редуване на парцелно ползване на пасищни комплекси;
10. охрана;
11. режим на ползване, забрани и ограничения в зависимост от конкретните дадености
на топографски, почвени, климатични и други
физически условия, и на развитието на животновъдството на територията на общината;
12. карта за ползването на мерите и пасищата по физически блокове, определени в
Системата за идентификация на земеделските
парцели.
(3) Правилата по ал. 2 се обявяват в интернет страницата на общината.“
2. Досегашните ал. 1, 2, 3, 4 и 5 стават
съответно ал. 4, 5, 6, 7 и 8.
§ 10. В чл. 38, ал. 2 след думите „прокарване по плана за земеразделяне“ се добавя „с
изключение на полските пътища, предоставени
за ползване по реда на чл. 37в, ал. 16“.
§ 11. Създава се чл. 40а:
„Чл. 40а. (1) На търговско дружество по
чл. 3, ал. 7, което притежава право на собственост върху земеделски земи, се налага
имуществена санкция в размер на 100 лв. на
притежаван декар земеделска земя.
(2) На търговско дружество, което три
месеца след налагане на санкция по ал. 1
притежава право на собственост върху земеделски земи, се налага имуществена санкция
в троен размер на първоначално наложената
санкция.
(3) За всяко следващо нарушение се прилага ал. 2.“
§ 12. В допълнителните разпоредби в § 2ж
изречение второ се заличава.
§ 13. Навсякъде в закона думите „ползуване“ и „ползуването“ се заменят съответно
с „ползване“ и „ползването“.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 14. Неприключените до влизането в сила
на този закон производства по издаване на
заповедите по чл. 37в, ал. 4 за стопанската
2014 – 2015 г. се довършват от директорите
на областните дирекции „Земеделие“ в срок
до 27 февруари 2015 г.
§ 15. За имоти – полски пътища, определени
по реда на чл. 37в, ал. 16 и 17 за стопанската
2014 – 2015 г., могат да се сключват договори
за наем за една година в срок до 15 април
2015 г. или за тях се издават заповеди по реда
на чл. 37в, ал. 4.
§ 16. (1) Дължимите суми за имотите по
чл. 37в, ал. 3, т. 2, определени със заповедта
по чл. 37в, ал. 4 за стопанската 2014 – 2015 г.
и за предходните стопански години, се внасят
от ползвателите по банкова сметка за чужди
средства на общината. Срокът за внасяне
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на сумите за стопанската 2014 – 2015 г. е до
подаване на заявление за подпомагане по
реда на чл. 41 от Закона за подпомагане на
земеделските производители.
(2) От влизането в сила на този закон:
1. сумите по ал. 1 се изплащат от общините на правоимащите лица по чл. 37в, ал. 3
в 10-годишен срок;
2. отказите на общините за плащане на
основание 3-годишния срок по чл. 37в, ал. 7
се смятат за обезсилени.
§ 17. Неприключените производства по
чл. 37е се довършват по реда на този закон.
§ 18. За стопанската 2015 – 2016 г. сроковете по чл. 37и се удължават с четири месеца.
§ 19. Член 40а влиза в сила от 1 май 2015 г.
§ 20. В Закона за арендата в земеделието
(обн., ДВ, бр. 82 от 1996 г.; изм., бр. 35 и 113
от 1999 г., бр. 99 от 2002 г., бр. 13 от 2007 г.,
бр. 36 и 43 от 2008 г.) в чл. 4, ал. 1 думата
„четири“ се заменя с „пет“.
Законът е приет от 43-то Народно събрание на 11 февруари 2015 г. и е подпечатан с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
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ЗАКОН

за изменение на Закона за забрана на химическото оръжие и за контрол на токсичните
химически вещества и техните прекурсори
(обн., ДВ, бр. 8 от 2000 г.; изм., бр. 75 от
2002 г., бр. 11 от 2007 г., бр. 82 от 2009 г. и
бр. 26 от 2011 г.)
§ 1. В чл. 6, ал. 6 думите „министъра на
икономиката, енергетиката и туризма съгласно“ се заменят с „министъра на икономиката,
създадена със“.
§ 2. Член 10 се изменя така:
„Чл. 10. (1) Износ, внос и трансфер от и
за територията на Република България за и
от държава от Общността на химически ве-
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щества от приложение № 1 се извършва при
спазване на изискванията на този закон и
по реда на Закона за експортния контрол на
продукти, свързани с отбраната, и на изделия
и технологии с двойна употреба само когато:
1. крайни ят пот ребител се намира на
територията на Република България или на
територията на друга държава участничка, и
2. крайната употреба е за целите, описани
в чл. 6, ал. 1, т. 2.
(2) Забранява се реекспорт на химически
вещества от приложение № 1.
(3) Износ, реекспорт и внос на химически
вещества от приложение № 2 се извършва
при спазване на изискванията на този закон
и по реда на Закона за експортния контрол
на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба само
когато крайната употреба е за цели, които не
са забранени от конвенцията.
(4) Износ и реекспорт на химически вещества от приложение № 2 се извършва само
когато крайният потребител се намира на
територията на друга държава участничка.
(5) Внос на химически вещества от приложение № 2 се извършва само когато вносът
е от държава участничка.
(6) Износ, реекспорт и внос на химически
вещества от приложение № 3 се извършва
при спазване на изискванията на този закон
и по реда на Закона за експортния контрол
на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба само
когато крайната употреба е за цели, които не
са забранени от конвенцията.
(7) Трансфер от и за територията на Република България за и от държава от Общността на химически вещества от приложения
№ 2 и 3 се извършва само когато крайната
употреба е за цели, които не са забранени от
конвенцията.
(8) При трансфер от и за територията на
Република България за и от държава от Общността на химически вещества от приложения
№ 2 и 3 българското физическо или юридическо лице е длъжно в 7-дневен срок преди
извършването на трансфера да представи в
Междуведомствената комисия документи при
условия и по ред, определени с наредба на
министъра на икономиката.
(9) Междуведомствената комисия може да
изисква допълнителна информация по този
член.“
§ 3. В чл. 11 думите „министъра на икономиката, енергетиката и туризма съгласно“
се заменят с „министъра на икономиката,
създадена със“.
§ 4. В чл. 12, т. 13 думите „представя в
Министерския съвет“ се заменят с „изготвя
и публикува“.
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§ 5. В останалите текстове на закона думите „министъра на икономиката, енергетиката и туризма“ се заменят с „министъра на
икономиката“.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 6. В Наказателния кодекс (обн., ДВ,
бр. 26 от 1968 г.; попр., бр. 29 от 1968 г.; изм.,
бр. 92 от 1969 г., бр. 26 и 27 от 1973 г., бр. 89
от 1974 г., бр. 95 от 1975 г., бр. 3 от 1977 г.,
бр. 54 от 1978 г., бр. 89 от 1979 г., бр. 28 от
1982 г.; попр., бр. 31 от 1982 г.; изм., бр. 44 от
1984 г., бр. 41 и 79 от 1985 г.; попр., бр. 80 от
1985 г.; изм., бр. 89 от 1986 г.; попр., бр. 90 от
1986 г.; изм., бр. 37, 91 и 99 от 1989 г., бр. 10,
31 и 81 от 1990 г., бр. 1 и 86 от 1991 г.; попр.,
бр. 90 от 1991 г.; изм., бр. 105 от 1991 г.,
бр. 54 от 1992 г., бр. 10 от 1993 г., бр. 50 от
1995 г.; Решение № 19 на Конституционния
съд от 1995 г. – бр. 97 от 1995 г.; изм., бр. 102
от 1995 г., бр. 107 от 1996 г., бр. 62 и 85 от
1997 г.; Решение № 19 на Конституционния
съд от 1997 г. – бр. 120 от 1997 г.; изм., бр. 83,
85, 132, 133 и 153 от 1998 г., бр. 7, 51 и 81 от
1999 г., бр. 21 и 51 от 2000 г.; Решение № 14
на Конституционния съд от 2000 г. – бр. 98
от 2000 г.; изм., бр. 41 и 101 от 2001 г., бр. 45
и 92 от 2002 г., бр. 26 и 103 от 2004 г., бр. 24,
43, 76, 86 и 88 от 2005 г., бр. 59, 75 и 102 от
2006 г., бр. 38, 57, 64, 85, 89 и 94 от 2007 г.,
бр. 19, 67 и 102 от 2008 г., бр. 12, 23, 27, 32,
47, 80, 93 и 102 от 2009 г., бр. 26 и 32 от
2010 г., бр. 33 и 60 от 2011 г., бр. 19, 20 и 60
от 2012 г., бр. 17, 61 и 84 от 2013 г., бр. 19, 53
и 107 от 2014 г.) в чл. 424, ал. 2, букви „б“
и „в“ думите „министъра на икономиката,
енергетиката и туризма“ се заменят с „министъра на икономиката“.
§ 7. В Кодекса на търговското корабоплаване (обн., ДВ, бр. 55 и 56 от 1970 г.; попр.,
бр. 58 от 1970 г.; изм., бр. 55 от 1975 г., бр. 10
от 1987 г., бр. 30 от 1990 г., бр. 85 от 1998 г.,
бр. 12 от 2000 г., бр. 41 от 2001 г., бр. 113 от
2002 г., бр. 55 от 2004 г., бр. 42, 77, 87, 94 и 104
от 2005 г., бр. 30, 62 и 108 от 2006 г., бр. 36, 71
и 98 от 2008 г., бр. 12 и 32 от 2009 г., бр. 85 от
2010 г., бр. 92 от 2011 г., бр. 38 и 77 от 2012 г.,
бр. 15, 28 и 109 от 2013 г.) в чл. 6е, ал. 1 думите „заместник-министър на икономиката
и енергетиката“ се заменят със „заместникминистър на икономиката“.
§ 8. В Закона за експортния контрол на
продукти, свързани с отбраната, и на изделия
и технологии с двойна употреба (обн., ДВ,
бр. 26 от 2011 г.; изм., бр. 56 и 93 от 2012 г.
и бр. 9 от 2014 г.) навсякъде думите „Министерството на икономиката и енергетиката“,
„министърът на икономиката и енергетиката“
и „министъра на икономиката и енергетиката“
се заменят съответно с „Министерството на
икономиката“, „министърът на икономиката“
и „министъра на икономиката“.
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§ 9. В Закона за оръжията, боеприпасите,
взривните вещества и пиротехническите изделия (обн., ДВ, бр. 73 от 2010 г.; изм., бр. 88
от 2010 г., бр. 26 и 43 от 2011 г., бр. 44 и 73
от 2012 г., бр. 66, 68 и 70 от 2013 г., бр. 53 и
98 от 2014 г.) в чл. 19, ал. 2 думите „Министерството на икономиката, енергетиката и
туризма“ се заменят с „Министерството на
икономиката“.
§ 10. В Закона за изпълнение на Регламент
на Съвета (ЕО) № 1236/2005 относно търговията с някои стоки, които биха могли да
бъдат използвани с цел прилагане на смъртно
наказание, изтезания или други форми на
жестоко, нечовешко или унизително отнасяне
или наказание (обн., ДВ, бр. 23 от 2008 г.;
изм., бр. 82 от 2009 г.) навсякъде думите „Министерството на икономиката, енергетиката
и туризма“, „министърът на икономиката,
енергетиката и туризма“ и „министъра на
икономиката, енергетиката и туризма“ се
заменят съответно с „Министерството на
икономиката“, „министърът на икономиката“
и „министъра на икономиката“.
§ 11. В Закона за административното регулиране на производството и търговията с
оптични дискове, матрици и други носители,
съдържащи обекти на авторското право и
сродните му права (обн., ДВ, бр. 74 от 2005 г.;
изм., бр. 105 от 2005 г., бр. 30, 34 и 80 от
2006 г., бр. 53 и 84 от 2007 г., бр. 82 от 2009 г.,
бр. 25 и 77 от 2011 г.) навсякъде думите „Министерството на икономиката, енергетиката
и туризма“, „министърът на икономиката,
енергетиката и туризма“ и „министъра на
икономиката, енергетиката и туризма“ се
заменят съответно с „Министерството на
икономиката“, „министърът на икономиката“
и „министъра на икономиката“.
§ 12. В Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите (обн., ДВ,
бр. 30 от 1999 г.; изм., бр. 63 от 2000 г., бр. 74,
75 и 120 от 2002 г., бр. 56 от 2003 г., бр. 76,
79 и 103 от 2005 г., бр. 30, 75 и 82 от 2006 г.,
бр. 31 и 55 от 2007 г., бр. 36, 43 и 69 от 2008 г.,
бр. 41, 74, 82 и 93 от 2009 г., бр. 22 от 2010 г.;
попр., бр. 23 от 2010 г.; изм., бр. 29, 59 и 98 от
2010 г., бр. 8, 12, 60 и 61 от 2011 г., бр. 83 и 102
от 2012 г., бр. 52, 68 и 109 от 2013 г. и бр. 53
от 2014 г.) навсякъде думите „Министерството
на икономиката, енергетиката и туризма“,
„министърът на икономиката, енергетиката
и туризма“ и „министъра на икономиката,
енергетиката и туризма“ се заменят съответно с „Министерството на икономиката“,
„министърът на икономиката“ и „министъра
на икономиката“.
§ 13. В Закона за виното и спиртните напитки (обн., ДВ, бр. 45 от 2012 г.; изм., бр. 15
от 2013 г. и бр. 26 от 2014 г.) навсякъде думите
„Министерството на икономиката, енергетиката и туризма“, „министърът на икономиката, енергетиката и туризма“ и „министъра
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на икономиката, енергетиката и туризма“
се заменят съответно с „Министерството на
икономиката“, „министърът на икономиката“
и „министъра на икономиката“.
§ 14. В Закона за стоковите борси и тържищата (обн., ДВ, бр. 93 от 1996 г.; изм., бр. 41 и
153 от 1998 г., бр. 18 от 1999 г., бр. 20 от 2000 г.,
бр. 41 от 2001 г., бр. 30, 34, 80 и 85 от 2006 г.,
бр. 53 от 2007 г., бр. 42 и 82 от 2009 г., бр. 18
и 97 от 2010 г., бр. 39 и 42 от 2011 г., бр. 38
и 77 от 2012 г. и бр. 12 от 2015 г.) навсякъде
думите „министъра на икономиката, енергетиката и туризма“ се заменят с „министъра
на икономиката“.
§ 15. В Закона за защита на потребителите
(обн., ДВ, бр. 99 от 2005 г.; изм., бр. 30, 51,
53, 59, 105 и 108 от 2006 г., бр. 31, 41, 59 и 64
от 2007 г., бр. 36 и 102 от 2008 г., бр. 23, 42 и
82 от 2009 г., бр. 15, 18 и 97 от 2010 г., бр. 18
от 2011 г., бр. 38 и 56 от 2012 г., бр. 15, 27 и
30 от 2013 г. и бр. 61 от 2014 г.) навсякъде
думите „Министерството на икономиката и
енергетиката“, „министърът на икономиката
и енергетиката“, „министъра на икономиката
и енергетиката“ и „заместник-министърът на
икономиката и енергетиката“ се заменят съответно с „Министерството на икономиката“,
„министърът на икономиката“, „министъра
на икономиката“ и „заместник-министърът
на икономиката“.
§ 16. В Закона за измерванията (обн., ДВ,
бр. 46 от 2002 г.; изм., бр. 88, 95 и 99 от 2005 г.,
бр. 36 от 2008 г., бр. 82 от 2009 г., бр. 39 от
2011 г., бр. 38 и 77 от 2012 г., бр. 15 и 66 от
2013 г. и бр. 98 от 2014 г.) се правят следните
изменения:
1. В чл. 10е:
а) в ал. 1 думите „министъра на икономиката, енергетиката и туризма“ се заменят с
„министъра на икономиката“;
б) в ал. 2, т. 1 думите „Министерството на
транспорта“ и „Министерството на земеделието и продоволствието“ се заменят съответно
с „Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията“ и
„Министерството на земеделието и храните“.
2. В останалите текстове на закона думите
„Министерството на икономиката, енергетиката и туризма“, „министърът на икономиката, енергетиката и туризма“ и „министъра
на икономиката, енергетиката и туризма“
се заменят съответно с „Министерството на
икономиката“, „министърът на икономиката“
и „министъра на икономиката“.
§ 17. В Закона за дейностите по предоставяне на услуги (обн., ДВ, бр. 15 от 2010 г.;
изм., бр. 83 от 2013 г.) навсякъде думите „министърът на икономиката и енергетиката“ и
„министъра на икономиката и енергетиката“
се заменят съответно с „министърът на икономиката“ и „министъра на икономиката“.
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§ 18. В Закона за предоставяне на финансови услуги от разстояние (обн., ДВ, бр. 105
от 2006 г.; изм., бр. 23 и 82 от 2009 г. и бр. 61
от 2014 г.) се правят следните изменения:
1. В чл. 22, ал. 1 думите „министъра на
икономиката, енергетиката и туризма“ се
заменят с „министъра на икономиката“.
2. В § 11 от заключителните разпоредби
думите „министъра на икономиката, енергетиката и туризма“ се заменят с „министъра
на икономиката“.
§ 19. В Закона за обществените поръчки
(обн., ДВ, бр. 28 от 2004 г.; изм., бр. 53 от
2004 г., бр. 31, 34 и 105 от 2005 г., бр. 18, 33,
37 и 79 от 2006 г., бр. 59 от 2007 г., бр. 94, 98
и 102 от 2008 г., бр. 24 и 82 от 2009 г., бр. 52,
54, 97, 98 и 99 от 2010 г., бр. 19, 43, 73 и 93
от 2011 г., бр. 33, 38 и 82 от 2012 г., бр. 15 от
2013 г., бр. 35 и 40 от 2014 г. и бр. 8 и 12 от
2015 г.) навсякъде думите „Министерството
на икономиката, енергетиката и туризма“,
„министърът на икономиката, енергетиката
и туризма“ и „министъра на икономиката,
енергетиката и туризма“ се заменят съответно с „Министерството на икономиката“,
„министърът на икономиката“ и „министъра
на икономиката“.
§ 20. В Закона за медицинските изделия
(обн., ДВ, бр. 46 от 2007 г.; изм., бр. 110 от
2008 г., бр. 41 и 82 от 2009 г., бр. 98 от 2010 г.,
бр. 39 и 60 от 2011 г., бр. 54 и 84 от 2012 г.)
навсякъде думите „министъра на икономиката, енергетиката и туризма“ се заменят с
„министъра на икономиката“.
§ 21. В Закона за потребителския кредит
(обн., ДВ, бр. 18 от 2010 г.; изм., бр. 58 от
2010 г., бр. 91 от 2012 г., бр. 30 от 2013 г., бр. 35
и 61 от 2014 г.) се правят следните изменения:
1. В чл. 41, ал. 1 думите „министъра на
икономиката и енергетиката“ се заменят с
„министъра на икономиката“.
2. В § 8 от преходните и заключителните
разпоредби думите „министъра на икономиката и енергетиката“ се заменят с „министъра
на икономиката“.
§ 22. В Закона за националната акредитация
на органи за оценяване на съответствието (обн.,
ДВ, бр. 100 от 2005 г.; изм., бр. 105 от 2005 г.,
бр. 30 от 2006 г., бр. 42 и 82 от 2009 г., бр. 41
и 97 от 2010 г. и бр. 38 от 2012 г.) навсякъде
думите „министърът на икономиката, енергетиката и туризма“ и „министъра на икономиката, енергетиката и туризма“ се заменят
съответно с „министърът на икономиката“ и
„министъра на икономиката“.
§ 23. В Закона за техническите изисквания
към продуктите (обн., ДВ, бр. 86 от 1999 г.;
изм., бр. 63 и 93 от 2002 г., бр. 18 и 107 от
2003 г., бр. 45, 77, 88, 95 и 105 от 2005 г., бр. 30,
62 и 76 от 2006 г., бр. 41 и 86 от 2007 г., бр. 74
от 2009 г., бр. 80 от 2010 г., бр. 38 от 2011 г.,
бр. 38, 53, 77 и 84 от 2012 г., бр. 66 и 68 от
2013 г. и бр. 98 от 2014 г.) в чл. 26а, ал. 2
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думите „министъра на икономиката, енергетиката и туризма“ се заменят с „министъра
на икономиката“.
§ 24. В Закона за малките и средните
предприятия (обн., ДВ, бр. 84 от 1999 г.; изм.,
бр. 80 и 92 от 2000 г., бр. 42 от 2001 г., бр. 28
от 2002 г., бр. 64 от 2004 г., бр. 34, 59 и 80
от 2006 г., бр. 53 от 2007 г., бр. 43 от 2008 г.
и бр. 82 от 2009 г.) навсякъде думите „Министерството на икономиката, енергетиката
и туризма“, „министърът на икономиката,
енергетиката и туризма“ и „министъра на
икономиката, енергетиката и туризма“ се
заменят съответно с „Министерството на
икономиката“, „министърът на икономиката“
и „министъра на икономиката“.
§ 25. В Закона за тютюна и тютюневите
изделия (обн., ДВ, бр. 101 от 1993 г.; изм.,
бр. 19 от 1994 г., бр. 110 от 1996 г., бр. 153 от
1998 г., бр. 113 от 1999 г., бр. 33 и 102 от 2000 г.,
бр. 110 от 2001 г., бр. 20 от 2003 г., бр. 57 и
70 от 2004 г., бр. 91, 95, 99 и 105 от 2005 г.,
бр. 18, 30, 34, 70, 80 и 108 от 2006 г., бр. 53 и
109 от 2007 г., бр. 36, 67 и 110 от 2008 г., бр. 12,
82 и 95 от 2009 г., бр. 19 от 2011 г., бр. 50 от
2012 г. и бр. 12 от 2015 г.) се правят следните
изменения:
1. В чл. 35б, ал. 2 думите „министъра на
икономиката, енергетиката и туризма“ се
заменят с „министъра на икономиката“.
2. В чл. 52, ал. 1, т. 6 думите „Министерството на икономиката, енергетиката и
туризма“ се заменят с „Министерството на
икономиката“.
§ 26. В Закона за експортното застраховане (обн., ДВ, бр. 61 от 1998 г.; изм.,
бр. 112 от 2001 г., бр. 92 от 2004 г., бр. 103
от 2005 г., бр. 41 от 2007 г., бр. 36 от 2008 г.,
бр. 82 от 2009 г., бр. 82 от 2012 г. и бр. 15 от
2013 г.) навсякъде думите „Министерството
на икономиката, енергетиката и туризма“,
„министърът на икономиката, енергетиката
и туризма“ и „министъра на икономиката,
енергетиката и туризма“ се заменят съответно с „Министерството на икономиката“,
„министърът на икономиката“ и „министъра
на икономиката“.
§ 27. В Закона за насърчаване на инвестициите (обн., ДВ, бр. 97 от 1997 г.; попр.,
бр. 99 от 1997 г.; изм., бр. 29 и 153 от 1998 г.,
бр. 110 от 1999 г., бр. 28 от 2002 г., бр. 37 от
2004 г.; попр., бр. 40 от 2004 г.; изм., бр. 34,
59, 65, 80, 82 и 86 от 2006 г., бр. 42 и 53 от
2007 г., бр. 69 от 2008 г., бр. 41 и 82 от 2009 г.,
бр. 18, 88 и 100 от 2010 г., бр. 38, 45 и 82 от
2012 г., бр. 15, 16 и 66 от 2013 г. и бр. 98 от
2014 г.) навсякъде думите „Министерството
на икономиката, енергетиката и туризма“,
„министърът на икономиката, енергетиката
и туризма“ и „министъра на икономиката,
енергетиката и туризма“ се заменят съответно с „Министерството на икономиката“,
„министърът на икономиката“ и „министъра
на икономиката“.
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§ 28. В Закона за българското гражданство
(обн., ДВ, бр. 136 от 1998 г.; изм., бр. 41 от
2001 г., бр. 54 от 2002 г., бр. 52 и 109 от 2007 г.,
бр. 74 и 82 от 2009 г., бр. 33 от 2010 г., бр. 11
и 21 от 2012 г., бр. 16, 66, 68 и 108 от 2013 г. и
бр. 98 от 2014 г.) в чл. 14а, ал. 1, т. 2 думите
„Министерството на икономиката, енергетиката и туризма“ се заменят с „Министерството
на икономиката“.
§ 29. В Закона за чужденците в Република
България (обн., ДВ, бр. 153 от 1998 г.; изм.,
бр. 70 от 1999 г., бр. 42 и 112 от 2001 г., бр. 45
и 54 от 2002 г., бр. 37 и 103 от 2003 г., бр. 37 и
70 от 2004 г., бр. 11, 63 и 88 от 2005 г., бр. 30 и
82 от 2006 г., бр. 11, 29, 52, 63 и 109 от 2007 г.,
бр. 13, 26, 28 и 69 от 2008 г., бр. 12, 32, 36, 74,
82, 93 и 103 от 2009 г., бр. 73 от 2010 г., бр. 9 и
43 от 2011 г., бр. 21 и 44 от 2012 г., бр. 16, 23,
52, 68, 70 и 108 от 2013 г. и бр. 53 от 2014 г.)
навсякъде думите „Министерството на икономиката, енергетиката и туризма“ се заменят
с „Министерството на икономиката“.
§ 30. В Закона за професионалното образование и обучение (обн., ДВ, бр. 68 от 1999 г.;
изм., бр. 1 и 108 от 2000 г., бр. 111 от 2001 г.,
бр. 103 и 120 от 2002 г., бр. 29 от 2003 г., бр. 28,
77 и 94 от 2005 г., бр. 30 и 62 от 2006 г.; попр.,
бр. 63 от 2006 г.; изм., бр. 13 и 26 от 2008 г.,
бр. 36 и 74 от 2009 г., бр. 50 и 97 от 2010 г.,
бр. 66, 68 и 70 от 2013 г., бр. 61, 98 и 107 от
2014 г.) в чл. 9а, ал. 4 думите „министъра на
икономиката и енергетиката“ се заменят с
„министъра на икономиката“.
§ 31. В Закона за насърчаване на научните
изследвания (обн., ДВ, бр. 92 от 2003 г.; изм.,
бр. 36 от 2008 г., бр. 74 и 82 от 2009 г., бр. 83
от 2010 г., бр. 99 от 2011 г., бр. 82 от 2012 г.,
бр. 15 и 68 от 2013 г. и бр. 107 от 2014 г.) в
чл. 10, ал. 1 думите „Министерството на икономиката, енергетиката и туризма“ се заменят
с „Министерството на икономиката“.
§ 32. В Закона за Икономически и социален
съвет (обн., ДВ, бр. 41 от 2001 г.; изм., бр. 120
от 2002 г., бр. 20 от 2003 г., бр. 17 от 2006 г.,
бр. 36 от 2008 г. и бр. 82 от 2009 г.) в чл. 7,
ал. 5, т. 11 думите „министъра на икономиката, енергетиката и туризма“ се заменят с
„министъра на икономиката“.
§ 33. В Закона за водите (обн., ДВ, бр. 67
от 1999 г.; изм., бр. 81 от 2000 г., бр. 34, 41 и
108 от 2001 г., бр. 47, 74 и 91 от 2002 г., бр. 42,
69, 84 и 107 от 2003 г., бр. 6 и 70 от 2004 г.,
бр. 18, 77 и 94 от 2005 г., бр. 29, 30, 36 и 65 от
2006 г.; попр., бр. 66 от 2006 г.; изм., бр. 105
и 108 от 2006 г., бр. 22 и 59 от 2007 г., бр. 36,
52 и 70 от 2008 г., бр. 12, 32, 35, 47, 82, 93, 95
и 103 от 2009 г., бр. 61 и 98 от 2010 г., бр. 19,
28, 35 и 80 от 2011 г., бр. 45, 77 и 82 от 2012 г.,
бр. 66 и 103 от 2013 г., бр. 26, 49, 53 и 98 от
2014 г. и бр. 12 от 2015 г.) се правят следните
изменения:
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1. В чл. 9, ал. 4 думите „Министерството
на икономиката, енергетиката и туризма“ се
заменят с „Министерството на икономиката,
Министерството на енергетиката и Министерството на туризма“.
2. В чл. 10, ал. 1, т. 3 думите „министъра
на икономиката, енергетиката и туризма“ се
заменят с „министъра на енергетиката“.
3. В чл. 117а, ал. 2 думите „министъра
на икономиката, енергетиката и туризма“
се заменят с „министъра на икономиката,
министъра на енергетиката“.
4. В чл. 135, ал. 1:
а) в т. 2 думите „и министърът на икономиката, енергетиката и туризма“ се заменят
с „министърът на икономиката и министърът
на енергетиката“;
б) в т. 12 думите „и министърът на икономиката, енергетиката и туризма“ се заменят
с „министърът на икономиката и министърът
на енергетиката“.
5. В чл. 141, ал. 2 думите „министърът на
икономиката, енергетиката и туризма“ се
заменят с „министърът на енергетиката“.
6. В чл. 190, ал. 1 думите „министърът
на икономиката, енергетиката и туризма“
се заменят с „министърът на енергетиката“.
7. В чл. 201, ал. 4 думите „министъра на
икономиката, енергетиката и туризма“ се
заменят с „министъра на енергетиката“.
§ 34. В Закона за регионалното развитие
(обн., ДВ, бр. 50 от 2008 г.; изм., бр. 47, 82
и 93 от 2009 г., бр. 82 от 2012 г., бр. 66 от
2013 г., бр. 22 и 98 от 2014 г. и бр. 9 от 2015 г.)
в чл. 18, ал. 4 след думите „Министерството
на земеделието и храните“ се добавя „Министерството на икономиката, Министерството
на енергетиката“.
§ 35. В Закона за частната охранителна
дейност (обн., ДВ, бр. 15 от 2004 г.; изм.,
бр. 105 от 2005 г., бр. 30, 34, 80 и 82 от 2006 г.,
бр. 53 и 109 от 2007 г., бр. 69 от 2008 г., бр. 35,
59 и 73 от 2010 г., бр. 43 от 2011 г., бр. 44 от
2012 г. и бр. 53 от 2014 г.) в чл. 2, ал. 4 думите
„министъра на икономиката, енергетиката и
туризма“ се заменят с „министъра на икономиката“.
§ 36. В Закона за Българската банка за
развитие (обн., ДВ, бр. 43 от 2008 г.; изм.,
бр. 82 от 2009 г., бр. 99 от 2011 г., бр. 102
от 2012 г. и бр. 107 от 2014 г.) в чл. 4, ал. 4
думите „министъра на икономиката, енергетиката и туризма“ се заменят с „министъра
на икономиката“.
§ 37. В Закона за младежта (обн., ДВ, бр. 31
от 2012 г.; изм., бр. 68 от 2013 г.) в чл. 10,
ал. 3, т. 1 думите „заместник-министър на
икономиката и енергетиката“ и „заместникминистър на инвестиционното проектиране“
се заменят съответно със „заместник-министър
на икономиката, заместник-министър на туризма“ и „заместник-министър на регионалното
развитие и благоустройството“.
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§ 38. В Закона за морските пространства,
вътрешните водни пътища и пристанищата
на Република България (обн., ДВ, бр. 12 от
2000 г.; изм., бр. 111 от 2001 г., бр. 24 и 70
от 2004 г., бр. 11 от 2005 г.; Решение № 5
на Конституционния съд от 2005 г. – бр. 45
от 2005 г.; изм., бр. 87, 88, 94, 102 и 104 от
2005 г., бр. 30, 36, 43, 65, 99 и 108 от 2006 г.,
бр. 41, 54 и 109 от 2007 г., бр. 67, 71, 98 и 108
от 2008 г., бр. 47 и 81 от 2009 г., бр. 61 и 88 от
2010 г., бр. 23 от 2011 г., бр. 32 и 53 от 2012 г.,
бр. 15, 28, 66 и 109 от 2013 г.; Решение № 3
на Конституционния съд от 2014 г. – бр. 24 от
2014 г.; изм., бр. 98 от 2014 г.) в чл. 52б, ал. 2
думите „министъра на икономиката, енергетиката и туризма“ се заменят с „министъра
на икономиката, министъра на енергетиката,
министъра на туризма“.
§ 39. В 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.,
бр. 27, 40 и 98 от 2014 г.) в чл. 44, ал. 3 думите
„министъра на икономиката, енергетиката и
туризма“ се заменят с „министъра на икономиката“.
§ 40. В Закона за движението по пътищата (обн., ДВ, бр. 20 от 1999 г.; изм., бр. 1 от
2000 г., бр. 43 и 76 от 2002 г., бр. 16 и 22 от
2003 г., бр. 6, 70, 85 и 115 от 2004 г., бр. 79,
92, 99, 102, 103 и 105 от 2005 г., бр. 30, 34, 61,
64, 80, 82, 85 и 102 от 2006 г., бр. 22, 51, 53,
97 и 109 от 2007 г., бр. 36, 43, 69, 88 и 102 от
2008 г., бр. 74, 75, 82 и 93 от 2009 г., бр. 54, 98
и 100 от 2010 г., бр. 10, 19, 39 и 48 от 2011 г.;
Решение № 1 на Конституционния съд от
2012 г. – бр. 20 от 2012 г.; изм., бр. 47, 53, 54, 60
и 75 от 2012 г., бр. 15 и 68 от 2013 г., бр. 53 и
107 от 2014 г.) навсякъде думите „министърът
на икономиката и енергетиката“ и „министъра
на икономиката и енергетиката“ се заменят
съответно с „министърът на икономиката“
и „министъра на икономиката“, а думите
„министърът на регионалното развитие“ и
„министъра на регионалното развитие“ се
заменят съответно с „министърът на региона лното развитие и благоуст ройството“
и „министъра на регионалното развитие и
благоустройството“.
§ 41. В Закона за храните (обн., ДВ, бр. 90
от 1999 г.; изм., бр. 102 от 2003 г., бр. 70 от
2004 г., бр. 87, 99 и 105 от 2005 г., бр. 30, 31,
34, 51, 55, 80 и 96 от 2006 г., бр. 31, 51 и 53 от
2007 г., бр. 36 и 69 от 2008 г., бр. 23, 41, 74,
82 и 93 от 2009 г., бр. 23, 25, 59, 80 и 98 от
2010 г., бр. 8 от 2011 г., бр. 54 и 77 от 2012 г.,
бр. 68 от 2013 г. и бр. 26 от 2014 г.) се правят
следните изменения:
1. В чл. 6, ал. 2 в текста преди т. 1 думите
„министъра на икономиката, енергетиката и
туризма“ се заменят с „министъра на икономиката“.
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2. В чл. 23а, ал. 5 думите „Министерството
на икономиката, енергетиката и туризма“ се
заменят с „Министерството на икономиката“.
3. В § 1 от допълнителните разпоредби
думите „министърът на икономиката, енергетиката и туризма“ се заменят с „министърът
на икономиката“.
§ 42. В Закона за генетично модифицирани
организми (обн., ДВ, бр. 27 от 2005 г.; изм.,
бр. 88 и 99 от 2005 г., бр. 30 от 2006 г., бр. 31
от 2007 г., бр. 36, 43 и 54 от 2008 г., бр. 74, 80
и 82 от 2009 г., бр. 25 от 2010 г., бр. 8 и 99 от
2011 г. и бр. 68 от 2013 г.) навсякъде думите
„Министерството на икономиката, енергетиката и туризма“ се заменят с „Министерството
на икономиката“.
§ 43. В Закона за инспектиране на труда
(обн., ДВ, бр. 102 от 2008 г.; изм., бр. 35 и
82 от 2009 г., бр. 16 и 88 от 2010 г., бр. 66 от
2013 г. и бр. 98 от 2014 г.) се правят следните
изменения:
1. В чл. 5, ал. 2, т. 7 думите „Министерството на икономиката, енергетиката и туризма“ се
заменят с „Министерството на енергетиката“.
2. В чл. 6, т. 2:
а) в текста преди буква „а“ думите „министърът на икономиката, енергетиката и туризма“
се заменят с „министърът на енергетиката“;
б) в буква „д“ думите „Министерството
на икономиката, енергетиката и туризма“ се
заменят с „Министерството на енергетиката“.
§ 44. В Закона за прилагане на Общата
организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз (обн., ДВ, бр. 96
от 2006 г.; изм., бр. 16 от 2008 г., бр. 10 и 82 от
2009 г., бр. 26 и 80 от 2010 г., бр. 8 от 2011 г.,
бр. 99 от 2013 г. и бр. 12 от 2015 г.) навсякъде
думите „Министерството на икономиката и
енергетиката“ и „министъра на икономиката
и енергетиката“ се заменят съответно с „Министерството на икономиката“ и „министъра
на икономиката“.
§ 45. В Закона за чистотата на атмосферния въздух (обн., ДВ, бр. 45 от 1996 г.; попр.,
бр. 49 от 1996 г.; изм., бр. 85 от 1997 г., бр. 27
от 2000 г., бр. 102 от 2001 г., бр. 91 от 2002 г.,
бр. 112 от 2003 г., бр. 95 от 2005 г., бр. 99 и
102 от 2006 г., бр. 86 от 2007 г., бр. 36 и 52 от
2008 г., бр. 6, 82 и 93 от 2009 г., бр. 41, 87 и
88 от 2010 г., бр. 35 и 42 от 2011 г., бр. 32, 38,
53, 54, 77 и 102 от 2012 г. и бр. 98 от 2014 г.)
се правят следните изменения:
1. В чл. 8, ал. 1 думите „министъра на икономиката, енергетиката и туризма“ се заменят
с „министъра на икономиката, министъра на
енергетиката“.
2. В чл. 9в, ал. 2 думите „министъра на
икономиката, енергетиката и туризма“ се
заменят с „министъра на икономиката и министъра на енергетиката“.
§ 46. В Закона за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество
(обн., ДВ, бр. 38 от 2012 г.; Решение № 13 на
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Конституционния съд от 2012 г. – бр. 82 от
2012 г.; изм., бр. 102 и 103 от 2012 г., бр. 15
от 2013 г.; Решение № 2 на Конституционния
съд от 2013 г. – бр. 50 от 2013 г.; изм., бр. 66
от 2013 г. и бр. 98 от 2014 г.) в чл. 87, ал. 2
думите „министъра на икономиката, енергетиката и туризма“ се заменят с „министъра
на икономиката“.
§ 47. В Закона за опазване на земеделските
земи (обн., ДВ, бр. 35 от 1996 г.; изм., бр. 14
и 26 от 2000 г., бр. 28 от 2001 г., бр. 112 от
2003 г., бр. 18, 29 и 30 от 2006 г., бр. 13 и 64
от 2007 г., бр. 36 и 43 от 2008 г., бр. 10 и 103
от 2009 г., бр. 87 от 2010 г., бр. 19 и 39 от
2011 г., бр. 22, 38 и 91 от 2012 г., бр. 27 и 66
от 2013 г. и бр. 98 от 2014 г.) в чл. 39, ал. 2
думите „Министерството на икономиката,
енергетиката и туризма“ се заменят с „Министерството на икономиката, на Министерството
на енергетиката“.
§ 48. В Закона за автомобилните превози
(обн., ДВ, бр. 82 от 1999 г.; изм., бр. 11 и 45
от 2002 г., бр. 99 от 2003 г., бр. 70, 88, 92, 95,
102, 103 и 105 от 2005 г., бр. 30, 85, 92 и 102
от 2006 г., бр. 42, 80 и 109 от 2007 г., бр. 102
от 2008 г., бр. 93 от 2009 г., бр. 41 от 2010 г.,
бр. 17 от 2011 г., бр. 38, 50, 60, 99 и 103 от
2012 г., бр. 15, 23, 66 и 109 от 2013 г., бр. 11,
60, 98 и 107 от 2014 г.) се правят следните
изменения:
1. В чл. 89, ал. 4 думите „Министърът на
икономиката, енергетиката и туризма“ се
заменят с „Министърът на икономиката“.
2. В чл. 90а, ал. 5 думите „Министерството
на икономиката, енергетиката и туризма“ се
заменят с „Министерството на икономиката“.
§ 49. В Закона за отбраната и въоръжените
сили на Република България (обн., ДВ, бр. 35
от 2009 г.; изм., бр. 74, 82, 93 и 99 от 2009 г.,
бр. 16, 88, 98 и 101 от 2010 г., бр. 23, 48, 99 и
100 от 2011 г., бр. 20, 33 и 38 от 2012 г., бр. 15,
66 и 68 от 2013 г., бр. 1 и 98 от 2014 г.) се
правят следните изменения:
1. В чл. 27, т. 8 думите „министъра на икономиката, енергетиката и туризма“ се заменят
с „министъра на икономиката“.
2. В чл. 114, ал. 3 думите „министъра на
икономиката, енергетиката и туризма“ се
заменят с „министъра на икономиката, министъра на енергетиката“.
§ 50. В Закона за електронните съобщения
(обн., ДВ, бр. 41 от 2007 г.; изм., бр. 109 от
2007 г., бр. 36, 43 и 69 от 2008 г., бр. 17, 35,
37 и 42 от 2009 г.; Решение № 3 на Конституционния съд от 2009 г. – бр. 45 от 2009 г.;
изм., бр. 82, 89 и 93 от 2009 г., бр. 12, 17, 27 и
97 от 2010 г., бр. 105 от 2011 г., бр. 38, 44 и 82
от 2012 г., бр. 15, 27, 28, 52, 66 и 70 от 2013 г.,
бр. 11, 53, 61 и 98 от 2014 г.) навсякъде думите
„Министерството на икономиката, енергетиката и туризма“ се заменят с „Министерството
на икономиката“.
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§ 51. В Закона за ветеринарномедицинската дейност (обн., ДВ, бр. 87 от 2005 г.; изм.,
бр. 30, 31, 55 и 88 от 2006 г., бр. 51 и 84 от
2007 г., бр. 13, 36 и 100 от 2008 г., бр. 27, 35,
74, 95 и 102 от 2009 г., бр. 25 и 41 от 2010 г.,
бр. 8 и 92 от 2011 г., бр. 77, 82 и 97 от 2012 г.,
бр. 7, 15, 66, 68, 83 и 99 от 2013 г. и бр. 98
от 2014 г.) в чл. 127, ал. 3 думите „Министерството на икономиката, енергетиката и
туризма“ се заменят с „Министерството на
икономиката“.
§ 52. В Закона за геодезията и картографията (обн., ДВ, бр. 29 от 2006 г.; изм., бр. 57
и 109 от 2007 г., бр. 36 от 2008 г., бр. 19 и 74
от 2009 г., бр. 77 от 2010 г., бр. 77 от 2012 г.,
бр. 66 и 109 от 2013 г., бр. 49 и 98 от 2014 г.)
в чл. 8, ал. 3 думите „заместник-министър
на икономиката и енергетиката“ се заменят
със „заместник-министър на икономиката,
заместник-министър на енергетиката, заместник-министър на туризма“.
§ 53. В Закона за приватизация и следприватизационен контрол (обн., ДВ, бр. 28
от 2002 г.; изм., бр. 78 от 2002 г., бр. 20 и 31
от 2003 г., Решение № 5 на Конституционния
съд от 2003 г. – бр. 39 от 2003 г.; изм., бр. 46
и 84 от 2003 г., бр. 55 и 115 от 2004 г., бр. 28,
39, 88, 94, 103 и 105 от 2005 г., бр. 36, 53, 72
и 105 от 2006 г., бр. 59 от 2007 г., бр. 36, 65,
94, 98 и 110 от 2008 г., бр. 24, 42, 82 и 99 от
2009 г., бр. 18, 50, 89 и 97 от 2010 г., бр. 19
и 98 от 2011 г., бр. 20, 38, 54 и 60 от 2012 г.,
бр. 15, 23, 66 и 68 от 2013 г. и бр. 98 от 2014 г.)
се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 26, ал. 3 думите „министъра на
икономиката, енергетиката и туризма“ се
заменят с „министъра на икономиката“.
2. В приложение № 1 към чл. 3, ал. 1:
а) в раздел II „Министерство на транспорта,
информационните технологии и съобщенията“:
аа) точка 7 се отменя;
бб) създава се т. 19:
„19. „Безконтактни мултиплексорни вериги“ – ЕООД, София“;
б) в раздел IX „Министерство на икономиката, енергетиката и туризма“:
аа) наименованието се изменя така: „IX.
Министерство на икономиката“;
бб) точки 9 и 12 се отменят;
вв) създава се т. 23:
„23. „Летище Стара Загора“ – ЕАД, Стара
Загора“;
в) в раздел XII „Министерство на вътрешните работи“ т. 1 се отменя;
г) създава се раздел XIII:
„XIII. Министерство на енергетиката
1. „Български енергиен холдинг“ – ЕАД,
София
2. „Минпроект“ – ЕАД, София“.
§ 54. В Закона за енергетиката (обн., ДВ,
бр. 107 от 2003 г.; изм., бр. 18 от 2004 г., бр. 18
и 95 от 2005 г., бр. 30, 65 и 74 от 2006 г., бр. 49,
55 и 59 от 2007 г., бр. 36, 43 и 98 от 2008 г.,
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бр. 35, 41, 42, 82 и 103 от 2009 г., бр. 54 и 97
от 2010 г., бр. 35 и 47 от 2011 г., бр. 38, 54 и
82 от 2012 г., бр. 15, 20, 23, 59 и 66 от 2013 г.
и бр. 98 от 2014 г.) навсякъде думите „Министерството на икономиката и енергетиката“,
„министърът на икономиката и енергетиката“
и „министъра на икономиката и енергетиката“
се заменят съответно с „Министерството на
енергетиката“, „министърът на енергетиката“
и „министъра на енергетиката“.
§ 55. В Закона за енергията от възобновяеми източници (обн., ДВ, бр. 35 от 2011 г.;
изм., бр. 29 и 54 от 2012 г., бр. 15, 59, 68 и 109
от 2013 г., бр. 33 от 2014 г.; Решение № 13 на
Конституционния съд от 2014 г. – бр. 65 от
2014 г.) навсякъде думите „Министерството на
икономиката и енергетиката“, „министърът на
икономиката и енергетиката“ и „министъра на
икономиката и енергетиката“ се заменят съответно с „Министерството на енергетиката“,
„министърът на енергетиката“ и „министъра
на енергетиката“.
§ 56. В Закона за енергийната ефективност
(обн., ДВ, бр. 98 от 2008 г.; изм., бр. 6, 19, 42
и 82 от 2009 г., бр. 15, 52 и 97 от 2010 г., бр. 35
от 2011 г., бр. 38 от 2012 г., бр. 15, 24, 59 и 66
от 2013 г., бр. 22, 33 и 98 от 2014 г.) навсякъде
думите „Министерството на икономиката и
енергетиката“, „министърът на икономиката и
енергетиката“ и „министъра на икономиката и
енергетиката“ се заменят съответно с „Министерството на енергетиката“, „министърът на
енергетиката“ и „министъра на енергетиката“.
§ 57. В Закона за съхранение на въглероден диоксид в земните недра (обн., ДВ, бр. 14
от 2012 г.; изм., бр. 82 от 2012 г.) навсякъде
думите „Министерството на икономиката,
енергетиката и туризма“, „министърът на
икономиката, енергетиката и т у ризма“ и
„министъра на икономиката, енергетиката
и туризма“ се заменят съответно с „Министерството на енергетиката“, „министърът на
енергетиката“ и „министъра на енергетиката“.
§ 58. В Закона за запасите от нефт и нефтопродукти (ДВ, бр. 15 от 2013 г.) навсякъде
думите „Министерството на икономиката,
енергетиката и туризма“, „министърът на
икономиката, енергетиката и т у ризма“ и
„министъра на икономиката, енергетиката
и туризма“ се заменят съответно с „Министерството на енергетиката“, „министърът на
енергетиката“ и „министъра на енергетиката“.
§ 59. В Закона за ограничаване изменението
на климата (ДВ, бр. 22 от 2014 г.) се правят
следните изменения:
1. В чл. 3, ал. 4 думите „Министерството
на икономиката и енергетиката“ се заменят
с „Министерството на енергетиката, Министерството на икономиката“, думите „Министерството на инвестиционното проектиране“
се заличават, а думите „Министерството на
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регионалното развитие“ се заменят с „Министерството на регионалното развитие и
благоустройството“.
2. В чл. 4, ал. 1 думите „министъра на
икономиката и енергетиката“ се замен ят
с „министъра на енергетиката, министъра
на икономиката“, а думите „министъра на
инвестиционното проектиране“ се заменят
с „министъра на регионалното развитие и
благоустройството“.
3. В чл. 10 думите „Министърът на икономиката и енергетиката“ се заменят с „Министърът на енергетиката“.
4. В чл. 12, ал. 1, т. 4 думите „министърът
на икономиката и енергетиката“ се заменят
с „министърът на енергетиката“.
5. В чл. 19, ал. 3 и 5 думите „министъра
на икономиката и енергетиката“ се заменят
с „министъра на енергетиката“.
6. В чл. 59, ал. 4 думите „Министерството
на инвестиционното проектиране“ се заменят
с „Министерството на регионалното развитие
и благоустройството“.
7. В § 19 от преходните и заключителните
разпоредби думите „министъра на икономиката и енергетиката“ се заменят с „министъра
на енергетиката“, а думите „министъра на
инвестиционното проектиране“ се заменят
с „министъра на регионалното развитие и
благоустройството“.
§ 60. В Закона за концесиите (обн., ДВ,
бр. 36 от 2006 г.; изм., бр. 53, 65 и 105 от 2006 г.,
бр. 41, 59 и 109 от 2007 г., бр. 50, 67 и 102 от
2008 г., бр. 47, 99 и 103 от 2009 г., бр. 52 и 54
от 2010 г., бр. 50 и 73 от 2011 г., бр. 45, 82 и 102
от 2012 г., бр. 15, 24 и 66 от 2013 г., бр. 98 и
107 от 2014 г.) се правят следните изменения:
1. В чл. 61а, ал. 1 думите „Министерството
на икономиката, енергетиката и туризма“ се
заменят с „Министерството на икономиката“.
2. В чл. 61б, ал. 1 в текста преди т. 1 думите
„Министерството на икономиката, енергетиката и туризма“ се заменят с „Министерството
на икономиката“.
§ 61. В Закона за безопасно използване
на ядрената енерги я (обн., ДВ, бр. 63 от
2002 г.; изм., бр. 120 от 2002 г., бр. 70 от
2004 г., бр. 76, 88 и 105 от 2005 г., бр. 30 от
2006 г., бр. 11 и 109 от 2007 г., бр. 36 и 67 от
2008 г., бр. 42 и 74 от 2009 г., бр. 80, 87, 88 и
97 от 2010 г., бр. 26 от 2011 г., бр. 38 и 82 от
2012 г., бр. 15, 66 и 68 от 2013 г. и бр. 98 от
2014 г.) навсякъде думите „Министерството
на икономиката, енергетиката и туризма“,
„министърът на икономиката, енергетиката и
туризма“, „министъра на икономиката, енергетиката и туризма“ и „заместник-министър
на икономиката, енергетиката и туризма“
се заменят съответно с „Министерството на
енергетиката“, „министърът на енергетиката“,
„министъра на енергетиката“ и „заместникминистър на енергетиката“.
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§ 62. В Закона за подземните богатства
(обн., ДВ, бр. 23 от 1999 г.; изм., бр. 28 от
2000 г., бр. 108 от 2001 г., бр. 47 от 2002 г.,
бр. 86 от 2003 г., бр. 28 и 94 от 2005 г., бр. 30,
36 и 37 от 2006 г., бр. 55 от 2007 г., бр. 70 от
2008 г., бр. 19 и 82 от 2009 г., бр. 46, 61 и 100 от
2010 г., бр. 19 от 2011 г., бр. 14 и 45 от 2012 г.,
бр. 66 от 2013 г. и бр. 98 от 2014 г.) навсякъде
думите „министъра на икономиката, енергетиката и туризма“, „министърът на икономиката,
енергетиката и туризма“ и „Министерството
на икономиката, енергетиката и туризма“ се
заменят съответно с „министъра на енергетиката“, „министърът на енергетиката“ и
„Министерството на енергетиката“.
§ 63. Процедурите по Закона за подземните
богатства, започнали до влизането в сила на
този закон, се довършват от министъра на
енергетиката.
§ 64. В Закона за туризма (обн., ДВ, бр. 30
от 2013 г.; изм., бр. 68 и 109 от 2013 г., бр. 40
от 2014 г. и бр. 9 от 2015 г.) в чл. 7, ал. 2, т. 1
след думите „заместник-министър на икономиката“ се добавя „заместник-министър на
финансите“.
Законът е приет от 43-то Народно събрание на 12 февруари 2015 г. и е подпечатан с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
1130

УКАЗ № 25
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за допълнение на Закона за авторското
право и сродните му права, приет от ХLIІI
Народно събрание на 12 февруари 2015 г.
Издаден в София на 18 февруари 2015 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Христо Иванов

ЗАКОН

за допълнение на Закона за авторското право
и сродните му права (обн., ДВ, бр. 56 от 1993 г.;
изм., бр. 63 от 1994 г., бр. 10 от 1998 г., бр. 28
и 107 от 2000 г., бр. 77 от 2002 г., бр. 28, 43, 74,
99 и 105 от 2005 г., бр. 29, 30 и 73 от 2006 г.,
бр. 59 от 2007 г., бр. 12 и 32 от 2009 г., бр. 25
от 2011 г. и бр. 21 от 2014 г.)
§ 1. В глава седма се създава раздел VIII
с чл. 71б – 71з:
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„Раздел VIII
Особени правила при използването на осиротели произведения и звукозаписи
Приложно поле
Чл. 71б. (1) От разпоредбите на този раздел
могат да се ползват общодостъпни библиотеки,
учебни заведения и музеи, както и архиви,
институции, съхраняващи филмово или звукозаписно наследство, и обществени радио- и
телевизионни организации със седалище в
Република България само с оглед постигането на цели, свързани с тяхното обществено
предназначение.
(2) Разпоредбите на този раздел се прилагат към:
1. произведения, публикувани под формата
на книги, специализирани издания, списания,
вестници и други писмени произведения, които
са част от фондовете на общодостъпни библиотеки, учебни заведения или музеи, архиви
или институции, съхраняващи филмово или
звукозаписно наследство;
2. филми или други аудиовизуални произведения и звукозаписи, които са част от
фондовете на общодост ъпни библиотек и,
учебни заведения, музеи, архиви или институции, съхраняващи филмово или звукозаписно
наследство;
3. филми или други аудиовизуални произведения и звукозаписи, продуцирани от
обществени радио- и телевизионни организации до 31 декември 2002 г. включително
и намиращи се в техните архиви, които са
обект на авторско право или право, сродно на
авторското, и са били публикувани за първи
път в държава – членка на Европейския съюз,
или, в случай че не са били публикувани, са
били излъчени за първи път в такава държава,
доколкото се смятат за осиротели по смисъла
на чл. 71в.
(3) Разпоредбите на този раздел се прилагат
също така и към произведения и звукозаписи
по смисъла на ал. 2, които не са били никога
публикувани или излъчени, но са били направени публично достояние от организациите по
ал. 1 със съгласието на носителите на права
върху тях, при условие че има основание да
се предположи, че правоносителите няма да
се противопоставят на използвания по смисъла на чл. 71ж.
(4) Този раздел се прилага също така и
към произведения и други обекти на закрила,
които са били включени във или съставляват
неразделна част от обектите по ал. 2 и 3.
(5) Разпоредбите на този раздел не засягат
прилагането на правилата относно управлението на права.
Осиротели произведения и звукозаписи
Чл. 71в. (1) Произведение или звукозапис
се смятат за осиротели, ако никой от носителите на права върху него не е идентифициран,
или, в случай че са идентифицирани един
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или повече от тях, не може да се установи
местонахож дението на нито един от тя х
въпреки провеждането и документирането
на надлежно издирване, направено в съответствие с чл. 71г.
(2) В случай че произведение или звукозапис има повече от един носител на права и не
всички са били идентифицирани или макар
и идентифицирани тяхното местонахождение
не е известно след провеждането и документирането на надлежно издирване, направено
в съответствие с чл. 71г, произведението
или звукозаписът могат да бъдат използвани
съгласно разпоредбите на този раздел, при
условие че правоносителите, които са били
идентифицирани и чието местонахождение
е известно, са упълномощили по отношение
на притежаваните от тях права организациите по чл. 71б, ал. 1 да възпроизвеждат и да
предоставят достъп по смисъла на чл. 18,
ал. 2, т. 1 и 10.
(3) Разпоредбата на ал. 2 не може да засегне
правата върху произведението или звукозаписа
на правоносителите, които са били идентифицирани и чието местонахождение е известно.
(4) Разпоредбите на този раздел не засягат
правилата относно произведения, разгласени
под псевдоним или анонимно.
Надлежно издирване
Ч л. 71г. (1) Орга низа ц ии т е по ч л. 71б,
ал. 1 провеждат надлежно издирване за всяко
едно произведение или звукозапис с цел да
установят дали са осиротели чрез проверка
в съответните източници на информация.
Надлежното издирване трябва да бъде проведено преди използването на произведението
или звукозаписа.
(2) Източниците, по които се прави надлежно издирване в Република България, се
определят от министъра на културата или от
оправомощен от него заместник-министър след
консултации със сдруженията на правоносителите и ползвателите. Списъкът на минимум
източниците е посочен в приложението към
този закон.
(3) В Република България се извършва
надлежно издирване по отношение на:
1. произведенията и звукозаписите, които са
били публикувани за първи път в Република
България, или ако не са били публикувани,
са били излъчени за първи път в страната;
2. филми или други аудиовизуални произведения, когато седалището или обичайното
място за пребиваване на продуцента им се
намира в Република България;
3. п роизведени я та и зву козаписи те по
чл. 71б, ал. 3, когато седалището на организацията е установено в Република България.
(4) Ако има данни, че съответна информация за носителите на права може да бъде
намерена в други държави, се извършва справ-
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ка с източниците на информация, налични в
тези други държави.
(5) Организациите по чл. 71б, ал. 1 поддържат документация за проведените надлежни
издирвани я и информират минист ъра на
културата за:
1. резултатите от надлежните издирвания, които са проведени и които водят до
заключението, че дадено произведение или
звукозапис могат да се смятат за осиротели
по смисъла на чл. 71в;
2. действията по използване на такива
осиротели произведения или звукозаписи
съгласно този раздел;
3. всякаква промяна по смисъла на чл. 71е
в статута на използваните от тях осиротели
произведения и звукозаписи;
4. своите координати за връзка.
(6) Министърът на културата или оправомощен от него заместник-министър след
пол у чаване на информаци я та по а л. 5 я
препраща на Службата за хармонизация във
вътрешния пазар в съответствие с Регламент
(ЕС) № 386/2012 на Европейския парламент
и на Съвета от 19 април 2012 г. за възлагане
на Службата за хармонизация във вътрешния
пазар (марки, дизайни и модели) на задачи,
свързани с гарантирането на спазването на
правата на интелектуална собственост, включително обединяването на представители на
публичния и частния сектор в Европейска
обсерватория за нарушенията на правата на
интелектуална собственост (ОВ, L 129/1 от
16 май 2012 г.).
Взаимно признаване на статута на осиротяло
произведение или звукозапис
Чл. 71д. Произведения или звукозаписи,
които се смятат за осиротели по смисъла на
чл. 71в в която и да е държава – членка на
Европейския съюз, се смятат за такива и могат
да бъдат използвани съгласно този раздел и
в Република България. Това се прилага и за
произведения и звукозаписи по чл. 71в, ал. 2,
доколкото засяга правоносители, които не са
идентифицирани или чието местонахождение
не е известно.
Прекратяване на статута на осиротяло
произведение или звукозапис
Чл. 71е. Носител на права върху произведение или звукозапис, смятани за осиротели,
може по всяко време да прекрати това положение, включително в случаите по чл. 71в,
ал. 2, когато са засегнати неговите права.
Позволено използване на осиротели
произведения и звукозаписи
Чл. 71ж. (1) Организациите по чл. 71б, ал. 1
могат без съгласието на носителя на авторското право или на сродно на него право и без
заплащане на възнаграждение да използват
осиротяло произведение или звукозапис, намиращи се в техните фондове, като:
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1. предоставят достъп до него по реда на
чл. 18, ал. 2, т. 10;
2. го възпроизвеждат с цел да го цифровизират, направят достъпно, индексират, каталогизират, съхранят или възстановят.
(2) Организациите по чл. 71б, ал. 1 могат
да използват осиротяло произведение или
звукозапис в съответствие с ал. 1 само с оглед постигането на цели, свързани с тяхното
обществено предназначение, в частност със запазването, възстановяването и осигуряването
на достъп за културни и образователни цели
до произведенията и звукозаписите, съдържащи се в техните фондове. Тези организации
могат да събират при това използване такси,
но само доколкото това е необходимо, за да
могат да покрият разходите си по цифровизирането на осиротелите произведения и
звукозаписи и по осигуряването на публичен
достъп до тях.
(3) Организациите по чл. 71б, ал. 1 са
длъжни да осигурят при всякакво използване
на осиротели произведения и звукозаписи посочване на имената на авторите и на другите
правоносители, които са идентифицирани.
(4) Разпоредбите на този раздел не засягат
правото на организациите по чл. 71б, ал. 1
да сключват договори в рамките на своята
дейност, свързани с изпълнението на общественото им предназначение.
(5) Носители на права, които са прекратили
статута на осиротяло произведение или друг
обект на авторско или сродно на него право,
имат право да получат справедливо възнаграждение за използване, извършено съгласно
ал. 1 от организации по чл. 71б, ал. 1, които
имат седалище в Република България. Възнагражденията по изречение първо са дължими
за използвания, осъществени в 5-годишния
период, предхождащ прекратяването статута
на осиротяло произведение или друг обект на
авторско или сродно на него право.
Приложимост във връзка с други закони
Чл. 71з. Този раздел не засяга разпоредбите,
уреждащи правната закрила на патентите за
изобретения, марките, промишления дизайн,
полезните модели, топологията на интегралните схеми, шрифтовете, условния достъп,
достъпа до електронни съобщителни мрежи
и/или услуги, опазването на националните
богатства, изискванията за депозиране, установени със закон, защитата на конкуренцията,
търговската тайна, защитата на личните данни
и правото на неприкосновеност на личния
живот, закрилата на културните ценности,
достъпа до обществена информация, законодателството, уреждащо договорните отношения,
както и свободата на изразяване в медиите и
свободата на печата.“
§ 2. В допълнителните разпоредби се създава § 5д:
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„§ 5д. Този закон въвежда изискванията
на Директива 2012/28/ЕС на Европейския
парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г.
относно някои разрешени начини на използване на осиротели произведения (ОВ, L 299/5
от 27 октомври 2012 г.).“
§ 3. Създава се приложение към чл. 71г,
ал. 2:
„Приложение
към чл. 71г, ал. 2
Списък
на минимум източниците
1. за публикувани книги:
а) законоустановеното депозиране на произведения, библиотечни каталози и списъци с
форми на имената, поддържани от библиотеки
и други институции;
б) сдруженията на издателите и на авторите;
в) съществу ващи бази данни и регист ри,
WATCH (Writers, A r tists and their Copyright
Holders – Писатели, артисти и носители на авторско право за тях), ISBN (International Standard
Book Number – Международен стандартен номер
на книгата), и бази данни за отпечатаните книги;
г) базите данни на съответните организации
за колективно управление на права, по-специално
на организациите за управление на правата за
възпроизвеждане;
д) източници, които обединяват повече на
брой бази данни и регистри, включително VIAF
(Virtual International Authority Files – Виртуални
международни списъци с форми на имената) и
ARROW (Accessible Registries of Rights Information
and Orphan Works – Достъпни регистри с информация за права и осиротели произведения);
2. за вестници, списания, специализирани и
периодични издания:
а) I S S N ( I n t e r n a t i o n a l S t a n d a r d S e r i a l
Number – Международен стандартен сериен номер) за периодични издания;
б) индекси и каталози от библиотечни фондове и колекции;
в) законоустановено депозиране на произведения;
г) сдружения на издателите, на авторите и
на журналистите;
д) базите данни на съответните организации
за колективно управление на права, включително
на организациите за управление на правата за
възпроизвеждане;
3. за визуални произведения, включително
произведения от областта на изящните изкуства,
фотографията, илюстрацията, дизайна, архитектурата, за скици на последните и други такива
произведения, поместени в книги, специализирани издания, вестници и списания, или други
произведения:
а) източниците по т. 1 и 2;
б) базите данни на съответните организации
за колективно управление на права, по-специално на визуални произведения, включително
на организациите за управление на правата за
възпроизвеждане;
в) базите данни на фотографски агенции,
когато е приложимо;
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4. за аудио-визуални произведения и звукозаписи:
а) законоустановеното депозиране на произведения;
б) сдруженията на продуцентите;
в) базите данни на институциите за съхраняване на филмово или звукозаписно наследство
и националните библиотеки;
г) базите данни със съответните стандарти
и и дентификатори, като ISA N (International
Standard Audiovisual Number – Меж дународен
стандартен номер на аудио-визуално произведение) за аудио-визуалните материали, ISWC
(International Standard Music Work Code – Международен стандартен код на музикално произведение) за музикални произведения и ISRC
(International Standard Recording Code – Международен стандартен код на звукозапис) за
звукозаписи;
д) базите данни на съответните организации
за колективно управление на права, по-специално на автори, изпълнители, продуценти на
звукозаписи и на аудио-визуални произведения;
е) имената на спомогналите за създаването
на произведението лица и друга информация,
посочена на опаковките на произведенията;
ж) базите данни на други съответни сдружения, представляващи конкретни категории
носители на права.“

Преходна разпоредба
§ 4. Разпоредбите на глава седма, раздел
VIII се прилагат за всички осиротели произведения и звукозаписи по смисъла на чл. 71б,
ал. 2, които се ползват от правна закрила
към 29 октомври 2014 г. или след тази дата.
Правата, свързани с тези обекти, придобити
преди тази дата, се запазват.
Законът е приет от 43-то Народно събрание на 12 февруари 2015 г. и е подпечатан с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
1129

УКАЗ № 26
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 Министерството на вътрешните работи,
приет от ХLІІI Народно събрание на 12 февруари 2015 г.
Издаден в София на 18 февруари 2015 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Христо Иванов

БРОЙ 14

ДЪРЖАВЕН

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за Министерството на вътрешните работи (обн., ДВ,
бр. 53 от 2014 г.; изм., бр. 98 и 107 от 2014 г.)
§ 1. Член 2 се изменя така:
„Чл. 2. (1) Дейността на МВР е насочена
към защита на правата и свободите на гражданите, противодействие на престъпността,
защита на националната сигурност, опазване
на обществения ред и пожарна безопасност
и защита на населението.
(2) Министерството на вътрешните работи
е юридическо лице на бюджетна издръжка.“
§ 2. В чл. 3, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 8 думата „сътрудничество“ се заменя
с „взаимодействие“.
2. Създава се т. 9:
„9. сътрудничество с Комисията за разкриване на документите и за обявяване на
принадлежност на български граждани към
Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия.“
§ 3. В чл. 6 ал. 1 се изменя така:
„(1) Министерството на вътрешните работи
извършва следните основни дейности:
1. оперативно-издирвателна;
2. охранителна;
3. разследване на престъпления;
4. осигуряване на пожарна безопасност и
защита при пожари, бедствия и извънредни
ситуации;
5. осигуряване на достъп на гражданите
до службите за спешно реагиране чрез Националната система за спешни повиквания
с единен европейски номер 112 (ЕЕН 112);
6. информационна;
7. контролна;
8. превантивна;
9. административнонаказателна и предоставяне на административни услуги.“
§ 4. В чл. 10, ал. 1 т. 9 се изменя така:
„9. оперативен експеримент.“
§ 5. В чл. 17 се създава ал. 8:
„(8) Оценяването на съответствието на
продуктите за пожарогасене се извършва
в 14-дневен срок от датата на започване на
производството.“
§ 6. В глава втора се създава раздел Vа
„Осигуряване на достъп на гражданите до
службите за спешно реагиране чрез Националната система за спешни повиквания с
ЕЕН 112“ с чл. 17а:
„Раздел Vа
Осигуряване на достъп на гражданите до службите за спешно реагиране чрез Националната
система за спешни повиквания с ЕЕН 112
Чл. 17а. (1) Дейността по осигуряване на
достъп на гражданите до службите за спешно реагиране чрез Националната система за
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спешни повиквания с ЕЕН 112 се осъществява
по реда на този закон и Закона за Националната система за спешни повиквания с единен
европейски номер 112.
(2) Дейността по ал. 1 се осъществява чрез:
1. приемане, автоматично регистриране и
обработване на всички повиквания за спешна
помощ на номер 112;
2. осигуряване на непрекъснат достъп до
линия за връзка;
3. събиране на информация за вида, мястото,
часа и основните данни за спешния случай;
4. анализиране и предаване на обработената
информация на службите за спешно реагиране, по смисъла на Закона за Националната
система за спешни повиквания с единен европейски номер 112, в зависимост от вида на
спешните случаи;
5. получаване на обратна информация от
съответните служби за спешно реагиране, по
смисъла на Закона за Националната система
за спешни повиквания с единен европейски
номер 112.“
§ 7. В чл. 26 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Данните по ал. 1 се заличават, ако вече
не съществува причина за тяхното запазване
съгласно закона или в изпълнение на съдебен
акт или решение на Комисията за защита на
личните данни.“
§ 8. В чл. 28, ал. 2 изречение второ се
заличава.
§ 9. В глава втора се създава раздел VIIа
„Превантивна дейност“ с чл. 30а:
„Раздел VIIа
Превантивна дейност
Ч л. 30а. (1) Преван т ивната дейност е
дейност по предотвратяване и пресичане на
престъпления и други правонарушения, която
се осъществява чрез индивидуална и обща
превенция.
(2) Дейността по ал. 1 се осъществява чрез:
1. разработване и осъществяване на комплекс от мероприятия за установяване и
отстраняване на причините и условията за
извършване на престъпления и други правонарушения;
2. извършване на действия спрямо лица, за
които има достатъчно основание да се предположи, че ще извършат престъпни или други
противоправни действия, които застрашават
обществения ред или правата и свободите на
гражданите;
3. разработване и осъществяване на мероприятия за установяване на лица, замислили
или подготвящи престъпления или други
правонарушения, и вземане на мерки за разубеждаването им;
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4. осъществяване на мероприятия за преустановяване на изпълнителното деяние,
предотвратяване настъпването на престъпните му последици и ограничаване на техните
размери.“
§ 10. Член 33 се изменя така:
„Чл. 33. Министерството на вътрешните
работи се ръководи от министър, който:
1. провежда държавната политика по превенцията, противодействието на престъпност
та, опазването на обществения ред, защитата
на националната сиг у рност, защитата на
правата и свободите на гражданите, граничния контрол, регулиране на миграционните
процеси, пожарната безопасност и защитата на
населението чрез разработване на политики,
планиране на дейности и контролиране на
изпълнението им;
2. определя стратегически приоритети,
програми, цели и задачи, свързани с дейността
на МВР, и отговаря за изпълнението им;
3. представлява министерството;
4. осъществява международното сътрудничество;
5. предлага проекта на бюджет на МВР и
отчита изпълнението му;
6. отговаря за управлението и разпределя
финансовите и материалните ресурси, включително и предоставените на МВР имоти и
вещи – държавна собственост;
7. управлява човешките ресурси, и създава
и закрива звена, извън тези, създадени със
закона;
8. координира борбата с правонарушенията,
засягащи финансовите интереси на Европейския съюз, и участва в координацията и
управлението на фондовете на Европейския
съюз, свързани с дейността на МВР;
9. издава правилници, наредби, инструкции
и заповеди;
10. получава информация за исканите и
използваните от структурите на МВР специални разузнавателни средства;
11. изпълнява и други функции, определени
със закон.“
§ 11. В чл. 34 се правят следните допълнения:
1. В ал. 1 след съкращението „МВР“ се
добавя „и административен секретар на МВР“.
2. Създава се ал. 4:
„(4) Политическият кабинет се създава
и функционира съгласно Закона за администрацията.“
§ 12. Създават се чл. 34а – 34в:
„Чл. 34а. (1) Административният секретар
на МВР е висшият държавен служител по
чл. 142, ал. 1, т. 2 в МВР.
(2) За административен секретар на МВР
може да бъде назначен държавен служител,
който е изпълнявал ръководна длъжност в
МВР не по-малко от 5 години.
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(3) Административният секретар на МВР
се назначава от министъра на вътрешните
работи чрез подбор, основан на професионални качества.
Чл. 34б. (1) Административният секретар
на МВР подпомага министъра на вътрешните
работи при изпълнение на неговите функции,
като планира, организира и контролира:
1. спомагателните дейности в МВР;
2. разработването и прилагането на мерки
за недопускане на конфликт на интереси и
условия за корупция;
3. взаимодействието с други държавни
органи, неправителствени организации и
синдикати.
(2) Административният секретар изпълнява
и други функции, възложени му със заповед
на министъра на вътрешните работи.
(3) В изпълнение на функциите си административният секретар издава заповеди.
(4) За изпълнение на функциите си административният секретар има право да получава
информация от всички структури на МВР.
Чл. 34в. Правоотношенията с административния секретар се прекратяват от министъра
на вътрешните работи при условията и по реда
на Закона за държавния служител.“
§ 13. Член 36 се изменя така:
„Чл. 36. (1) Главният секретар на МВР е
висшата професионална длъжност в министерството и е държавен служител по чл. 142,
ал. 1, т. 1.
(2) Главният секретар:
1. п ла ни ра, орга низи ра и кон т рол и ра
основните дейности на МВР и отговаря за
изпълнението им;
2. организира и контролира взаимодействието между основните структури на МВР при
извършване на основните дейности;
3. осъществява взаимодействие с други
държавни органи и организации, както и със
съответните структури с полицейски правомощия на други държави и с международни
органи и организации при изпълнение на
основните дейности;
4. издава заповеди във връзка с изпълнението на правомощията си.
(3) Главният секретар на МВР се назначава с указ на президента на републиката по
предложение на Министерския съвет.
(4) При осъществяване на своите правомощия главният секретар на МВР може да се
подпомага от заместник, който се назначава от
министъра на вътрешните работи и изпълнява
функции, възложени му със заповед на главния секретар, след съгласуване с министъра
на вътрешните работи. При изпълнение на
своите функции заместник главният секретар
издава заповеди. Заместник главният секретар на МВР е държавен служител по чл. 142,
ал. 1, т. 1.
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(5) За главен секретар и заместник главен
секретар на МВР могат да бъдат назначавани
лица, които отговарят на изискванията за
постъпване на държавна служба по този закон и притежават не по-малко от 10-годишен
професионален стаж в службите за сигурност
или в службите за обществен ред, от които
поне 5 години на ръководна длъжност.
(6) Правомощията на главния секретар се
прекратяват:
1. по негово искане;
2. при навършване на 60-годишна възраст;
3. при фактическа невъзможност да изпълнява задълженията си за повече от 6 месеца;
4. при несъвместимост с изискванията на
ал. 5;
5. при влизане в сила на акт, с който е
установен конфликт на интереси по Закона за
предотвратяване и установяване на конфликт
на интереси;
6. при тежко нарушение или системно неизпълнение на служебните задължения, както
и при действия, които накърняват престижа
на министерството;
7. при смърт.
(7) В случаите по ал. 6 правомощията на
главния секретар се прекратяват по реда на
ал. 3, като до назначаването на нов главен
секретар неговите правомощия се изпълняват
от заместник главния секретар.“
§ 14. В чл. 37 се правят следните изменения:
1. Алинеи 1 и 2 се изменят така:
„(1) Основни структури на МВР са:
1. главните дирекции;
2. областните дирекции;
3. дирекциите;
4. Специализираният отряд за борба с
тероризма;
5. административните дирекции;
6. Академията на МВР;
7. Медицинският институт на МВР;
8. научноизследователските и научно-приложните институти.
(2) Главните дирекции, областните дирекции, дирекция „Миграция“, дирекция „Международни проекти“, дирекция „Управление на
собствеността и социални дейности“, дирекция
„Специална куриерска служба“, Академията
на МВР и Медицинският институт са юридически лица“.
2. Алинея 5 се отменя.
§ 15. Член 38 се изменя така:
„Чл. 38. Главните дирекции на МВР са:
1. Главна дирекция „Национална полиция“;
2. Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“;
3. Главна дирекция „Гранична полиция“;
4. Главна дирекция „Пожарна безопасност
и защита на населението“.“
§ 16. Член 39 се изменя така:
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„Чл. 39. (1) Главна дирекция „Национална
полиция“ (ГДНП) е национална специализирана структура за осъществяване на дейностите
по чл. 6, ал. 1, т. 1 – 3, 6 – 9, с изключение
на тези, свързани с организирана престъпна
дейност по ал. 2.
(2) Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ (ГДБОП) е национална
специализирана структура за осъществяване
на дейностите по чл. 6, ал. 1, т. 1 – 3, 6 – 9
по отношение на организирана престъпна
дейност на местни и транснационални престъпни структури, свързана със:
1. митническия режим, паричната, данъчната и осигурителната система;
2. наркотични вещества, техните аналози
и прекурсори;
3. компютърни престъпления или престъпления, извършени във или чрез компютърни
мрежи и системи;
4. интелектуална собственост;
5. неистински или подправени парични
знаци, платежни инструменти и официални
документи;
6. трафик на хора;
7. трафик на културни ценности;
8. огнестрелни оръжия, взривни, химически, биологични и други общоопасни средства
и вещества, както и с оръжия, изделия и
технологии с двойна употреба;
9. корупция в органите на държавната власт;
10. терористични действия, използване на
общоопасни средства и вещества, внушаване
на страх, вземане на заложници, отвличане на
лица с цел получаване на материални облаги
и насилствени действия;
11. изпиране на пари и хазарт;
12. ск лючване на неизгодни договори,
изпиране на пари и усвояване на фондове на
Европейския съюз чрез измама.
(3) Главна дирекция „Гранична полиция“
(ГДГП) е национална специализирана структ у ра за осъществяване на дейностите по
чл. 6, ал. 1, т. 1 – 3, 6 – 9 в граничната зона,
в зоните на граничните контролно-пропускателни пунктове, международните летища и
пристанища, във вътрешните морски води,
териториалното море, прилежащата зона, континенталния шелф, българската част на река
Дунав и другите гранични реки и водоеми.
(4) Министерският съвет определя:
1. дълбочината на граничната ивица и
граничната зона;
2. откриването и закриването на гранични
контролно-пропускателни пунктове;
3. организацията, дейността и управлението на граничните контролно-пропускателни
пунктове, както и взаимодействието между
службите за граничен контрол в Република
България.
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(5) Главна дирекция „Пожарна безопасност
и защита на населението“ (ГДПБЗН) е национална специализирана структура на МВР за
осъществяване на дейностите по чл. 6, ал. 1,
т. 4, 6 – 9.“
§ 17. В чл. 42, ал. 2 думите „за оперативно-издирвателна, охранителна, контролна
дейност, дейност по разследване и административнонаказателна дейност и за предоставяне
на административни услуги“ се заменят със
„за осъществяване на дейностите по чл. 6,
ал. 1, т. 1 – 3, 6 – 9“.
§ 18. В чл. 43, ал. 1 думите „по предложение
на главния секретар“ се заличават.
§ 19. Създава се чл. 43а:
„Чл. 43а. (1) Дирекциите на МВР са:
1. дирекция „Вътрешна сигурност“;
2. дирекция „Миграция“;
3. дирекция „Международно оперативно
сътрудничество“;
4. дирекция „Специална куриерска служба“;
5. дирекция „Български документи за самоличност“;
6. дирекция „Национална система 112“;
7. дирекция „Международни проекти“;
8. дирекция „Управление на собствеността
и социални дейности“;
9. дирекция „Защита на финансовите интереси на Европейския съюз“ (АФКОС).
(2) Дирек ци я „Вът решна сиг у рност“ е
структура на МВР за оперативно-издирвателна, информационно-ана литична и организационна дейност по превенция, предотвратяване, пресичане и разкриване на
престъпления, извършени от служители на
министерството.
(3) Дирек ци я „Миграци я“ е стру кт у ра
на МВР за регулиране на миграционните
процеси и административния контрол върху
пребиваването на чужденците в Република
България, противодействие на незаконната
миграция на територията на Република България, и за административно обслужване на
гражданите на Европейския съюз, гражданите
на държави – страни по Споразумението за
Европейското икономическо пространство,
гражданите на Конфедерация Швейцария,
както и членовете на техните семейства, съгласно Закона за влизането, пребиваването
и напускането на Република България на
гражданите на Европейския съюз и членовете
на техните семейства.
(4) Дирекция „Международно оперативно сътрудничество“ е структура на МВР за
организиране и координиране на международния обмен на оперативна информация, за
координиране и методическо подпомагане на
международното оперативно взаимодействие и
за осъществяване на екстрадиция, предаване и
трансфер на лица. Дирекция „Международно
оперативно сътрудничество“ е националната
точка за контакт по линия на Международната
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организация на криминалната полиция (Интерпол), на Европейската полицейска служба
(Европол) и на Шенгенската информационна
система (ШИС) и изпълнява ангажиментите
на Република България като Национално
централно бюро „Интерпол“, Национално
звено „Европол“ и Бюро „СИРЕНЕ“.
(5) Дирекция „Специална куриерска служба“ е структура на МВР за приемане, съхранение, пренасяне и доставяне на кореспонденция
и материа ли, съдържащи к ласифицирана
информация.
(6) Дирекция „Български документи за
самоличност“ е структура на МВР за осъществяване на дейностите, свързани с българските
лични документи.
(7) Дирекция „Национална система 112“ е
структура на МВР за осигуряване на непрекъснат, бърз и безплатен достъп до службите
за спешно реагиране за получаване на помощ
при спешни случаи.
(8) Дирекция „Международни проекти“ е
структура на МВР за управление на програми и проекти, финансирани със средства на
Европейския съюз и от други международни
програми и договори.
(9) Дирекция „Управление на собствеността
и социални дейности“ е структура на МВР за
извършване на материално-техническо осигуряване на структурите на министерството и
социално обслужване на служителите на МВР.
(10) Дирекция „Защита на финансовите
интереси на Европейския съюз“ (АФКОС) е
структура на МВР, която осъществява контролна, информационна и координационна
дейност по линия на защита на финансовите
интереси на Европейския съюз и изпълнява
функцията на координационна служба за борба
с измамите, която подпомага ефективното
сътрудничество и обмен на информация с
Европейската служба за борба с измамите
(ОЛАФ) съгласно чл. 3, т. 4 от Регламент
(ЕС, Евратом) № 883/2013 на Европейския
парламент и на Съвета от 11 септември 2013 г.
относно разследванията, провеждани от Европейската служба за борба с измамите (OLAF)
и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1073/1999
на Европейския парламент и на Съвета и
Регламент (Евратом) № 1074/1999 на Съвета
(ОВ, L 248/1 от 18 септември 2013 г.).“
§ 20. В чл. 46 се правят следните изменения:
1. В ал. 4 думите „дирекция „Международни проекти“ и дирекция „Управление
на собствеността и социални дейности“ се
заменят с „дирекция „Миграция“, дирекция
„Международни проекти“, дирекция „Управление на собствеността и социални дейности“
и дирекция „Специална куриерска служба“.
2. В ал. 5 думите „Сигурност на Министерството на вътрешните работи“ се заменят
с „Вътрешна сигурност“.
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§ 21. В чл. 56 накрая се добавя „по чл. 142,
ал. 1, т. 1 и 2“.
§ 22. В чл. 57 ал. 1 се изменя така:
„(1) Полицейски органи са органите на
Главна дирекция „Национална полици я“,
Главна дирекция „Борба с организираната
престъпност“, Главна дирекция „Гранична
полиция“, областните дирекции, дирекция
„Миграция“, дирекция „Вътрешна сигурност“,
Специализирания отряд за борба с тероризма
и звената „Общинска полиция“, които пряко
осъществяват някоя от дейностите по чл. 6,
ал. 1, т. 1 – 3, 7 и 8.“
§ 23. В чл. 58, ал. 1 думите „т. 4, 6 и 7“ се
заменят с „т. 4, 7 и 8“.
§ 24. Член 59 се изменя така:
„Чл. 59. Оперативно-издирвателни органи
на МВР са държавните служители от оперативно-издирвателните звена в ГДНП, ГДБОП,
ГДГП, областните дирекции и дирекция „Вътрешна сигурност“.“
§ 25. Член 62 се отменя.
§ 26. Член 63 се отменя.
§ 27. В чл. 64 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1, изречение второ думите „или
устно“ се заличават.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) При невъзможност да се издадат писмено разпорежданията могат да се издават
устно или чрез действия, чийто смисъл е
разбираем за лицата, за които се отнасят.“
3. В ал. 4 накрая се добавя „или застрашават живота или здравето му“.
4. Създава се нова ал. 6:
„(6) Разпорежданията, издадени в писмена
форма, се връчват срещу подпис на лицето,
което им е адресат. Отказът или невъзможността на лицето да получи разпорежданията,
издадени в писмена форма, се удостоверява
с подписа на един свидетел.“
5. Досегашната ал. 6 става ал. 7.
§ 28. В чл. 68, ал. 5, изречение второ думата
„лицата“ се заменя с „лицето“ и накрая се
добавя „на който е подсъдно престъплението
от общ характер, за което е привлечено като
обвиняем“.
§ 29. В чл. 74, ал. 2 се правят следните
изменения:
1. В т. 1 думата „служителя“ се заменя с
„полицейския орган“.
2. Точка 2 се изменя така:
„2. фактическите и правните основания за
задържането;“.
§ 30. В чл. 77, ал. 1, т. 1 накрая се добавя „при условията и по реда на Закона за
чужденците в Република България и Закона
за влизането, пребиваването и напускането
на Република България на гражданите на
Европейския съюз и членовете на техните
семейства“.
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§ 31. В чл. 85 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 3 думите „и хеликоптери“ се заличават.
2. В ал. 4 след думите „употреба на“ се
добавя „физическа сила и“.
§ 32. В чл. 92 се правят следните изменения:
1. Алинеи 1 и 2 се изменят така:
„(1) За охрана от полицейски органи на
стратегически обекти от значение за националната сигурност може да се сключват договори
между МВР и заинтересованите лица.
(2) Министерството на вътрешните работи
осъществява охрана от полицейски органи,
включително и със сигнално-охранителна
техника, на обекти и дейности, посочени в
приложение № 1.“
2. Алинея 5 се отменя.
3. В ал. 7 думите „и 2“ и „могат да“ се
заличават.
4. В ал. 8 думите „и 2“ се заличават.
5. В ал. 9 думите „ал. 1 – 3“ се заменят с
„ал. 1 и 3“.
§ 33. Създава се чл. 95а:
„Чл. 95а. (1) Полицейските органи могат
с разрешение на прокурора да настаняват
лица, които водят скитнически живот или
се занимават с просия, в домове за временно
настаняване на пълнолетни лица.
(2) Срокът за престой в домовете за временно настаняване на пълнолетни лица е
до 30 денонощия в зависимост от времето,
необходимо за настаняването им в болници,
интернати, домове за стари хора и инвалиди
или за поставянето им под запрещение.
(3) Домове за временно настаняване на
пълнолетни лица могат да се създават от
кметовете на общини.
(4) Организацията, функциите и дейността на домовете за временно настаняване на
пълнолетни лица се уреждат с наредба, издадена от министъра на вътрешните работи
съгласувано с главния прокурор.“
§ 34. В чл. 102 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова ал. 4:
„(4) Въздухоплавателните средства са основно тактическо средство, предназначено за
осъществяване на въздушно наблюдение на
обширни участъци от граничната зона и териториалното море, извършване на действия по
издирване и спасяване, както и за транспортиране на оперативните сили за обезпечаване
наблюдението на границата и изпълнение на
други специфични задачи.“
2. Досегашните ал. 4 и 5 стават съответно
ал. 5 и 6.
3. Създават се ал. 7 и 8:
„(7) За осъществяване на граничен контрол
в граничната ивица могат да се изграждат
временни възпрепятстващи съоръжения.
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(8) Съоръженията по ал. 7 не са строежи
по смисъла на Закона за устройство на територията. Условията и редът за възлагането
и изграждането им се определят с акт на
Министерския съвет по предложение на министъра на вътрешните работи.“
§ 35. В чл. 141 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова т. 6:
„6. конкурсно начало чрез осигуряване на
обективност при отчитане на професионалните
качества, опит и квалификация;“.
2. Досегашната т. 6 става т. 7.
3. Създава се т. 8:
„8. планиране и управление на подбора и
развитието в кариерата.“
§ 36. Член 142 се изменя така:
„Чл. 142. (1) Служителите на МВР са:
1. държавни служители – полицейски органи и органи по пожарна безопасност и защита
на населението;
2. държавни служители;
3. лица, работещи по трудово правоотношение.
(2) Статутът на държавните служители по
ал. 1, т. 1 се урежда с този закон.
(3) Статутът на държавните служители по
ал. 1, т. 2 се урежда със Закона за държавния
служител.
(4) Статутът на лицата, работещи по трудово
правоотношение, се урежда при условията и
по реда на Кодекса на труда и на този закон.“
§ 37. В чл. 143 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 т. 2, 4 и 5 се отменят.
2. В ал. 2 накрая се добавя „за служителите
по чл. 142, ал. 1 и издава заповед за неговото
прилагане“.
3. Създава се нова ал. 3:
„(3) Длъжностите и специфичните наименования се определят в класификатора по ал. 2,
който се обнародва в „Държавен вестник“.“
4. Досегашната ал. 3 става ал. 4.
§ 38. В чл. 145, ал. 1 думите „чл. 33, т. 5“
се заменят с „чл. 33, т. 7“.
§ 39. В чл. 151 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1, изречение първо думите „държавните служители“ се заменят със „служителите“, а изречение второ се заличава.
2. Създават се нови ал. 2 и 3:
„(2) Видът на служебната карта, както и
условията и редът за издаването и ползването
є се определят с инструкция на министъра
на вътрешните работи.
(3) Видът на личния знак, както и условията и редът за ползването му се определят
с инструкция на министъра на вътрешните
работи.“
3. Досегашната ал. 2 става ал. 4 и се изменя така:

ВЕСТНИК

БРОЙ 14

„(4) Министърът на вътрешните работи
определя с наредба структурите, чиито служители изпълняват служебните си задължения в
униформено облекло, вида на униформеното
облекло, реда за предоставянето, носенето и
сроковете за ползването му, както и другите
принадлежности, върху които са поставени
символи и отличителни знаци на структурите на МВР и са свързани с изпълнението
на служебните задължения на държавните
служители.“
4. Създава се ал. 5:
„(5) При охрана на масови мероприятия
полицейските органи носят индивидуални
идентификационни номера по ред, определен
с инструкцията по ал. 3.“
5. Досегашните ал. 3 и 4 стават съответно
ал. 6 и 7.
§ 40. В чл. 153, ал. 3, т. 5 след думата
„представители“ се поставя запетая и се добавя „членове на Европейския парламент от
Република България“.
§ 41. В чл. 156 се правят следните изменения:
1. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Конкурс за назначаване на държавна
служба в МВР не се провежда за лица, които са
държавни служители в службите за сигурност
или за обществен ред и в други ведомства и
институции, за които се прилагат разпоредбите
на този закон относно държавната служба, ако
отговарят на изискванията за постъпване на
държавна служба в МВР.“
2. Алинея 7 се изменя така:
„(7) Срокът за провеждане на конкурса се
определя със заповедта по ал. 5 и може да се
удължава еднократно.“
§ 42. Член 158 се изменя така:
„Чл. 158. Министърът на вътрешните работи:
1. назначава държавните служители на
висши ръководни и ръководни длъжности;
2. назначава държавните служители на
изпълнителски длъжности при първоначално
назначаване;
3. назначава за стажанти спечелилите конкурс за изпълнителски длъжности;
4. преназначава държавните служители на
висши ръководни и ръководни длъжности;
5. преназначава държавните служители от
висши ръководни и ръководни длъжности на
изпълнителски длъжности;
6. преназначава държавните служители,
спечелили конкурс, от младши изпълнителски
на изпълнителски длъжности.“
§ 43. В чл. 159, ал. 1 се правят следните
изменения и допълнения:
1. Точка 3 се изменя така:
„3. преназначават държавните служители
на изпълнителски длъжности, извън случаите
по чл. 158, т. 5 и 6;“.
2. Създава се т. 4:
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„4. преназначават държавните служители
на младши изпълнителски длъжности.“
§ 44. Член 162 се отменя.
§ 45. Член 163 се изменя така:
„Чл. 163. (1) Развитието в професионалната
кариера се осъществява чрез преминаване в
по-висока по вид длъжност въз основа на конкурс, като условията и редът на провеждането
му се определят с наредба на министъра на
вътрешните работи.
(2) За висшите ръководни длъжности не
се провежда конкурс.“
§ 46. Създава се чл. 163а:
„Чл. 163а. Допускането до участие и класирането в конкурс за преминаване в по-висока по вид длъжност могат да се обжалват в
7-дневен срок пред министъра на вътрешните
работи. Министърът на вътрешните работи
се произнася в 14-дневен срок. Жалбата не
спира конкурсната процедура. Решението по
жалбата не подлежи на съдебен контрол.“
§ 47. Член 164 се изменя така:
„Чл. 164. (1) Държавният служител може да
бъде преназначен по негово искане на друга
не по-висока длъжност.
(2) По предложение на съответния ръководител държавният служител може да бъде
преназначен с негово съгласие на друга длъжност в рамките на съответния вид длъжност.
(3) Държавният служител може да бъде
преназначен по предложение на съответния
ръководител на друга длъжност в рамките на
съответния вид длъжност в следните случаи:
1. установени незадоволителни резултати
в служебната дейност въз основа на оценка
на изпълнението на длъжността;
2. намалена работоспособност за изпълнение на служебните задължения по здравословни причини, установена въз основа на
решение на ЦЕЛК при Медицинския институт
на МВР, когато тя не е основание за прекратяване на служебното правоотношение по
реда на чл. 226, ал. 1, т. 3.
(4) В случаите по ал. 3, т. 1, когато държавният служител заема най-ниската длъжност
от съответния вид длъжност, се преназначава
на длъжност от следващата по-ниска по вид
длъжност.
(5) В случаите по ал. 1 и 3 държавните служители, заемащи изпълнителска или по-висока
длъжност, не могат да бъдат преназначавани
на младши изпълнителски длъжности.
(6) Условията и редът за преназначаване
се определят с наредба на министъра на вътрешните работи.“
§ 48. Създават се чл. 164а и 164б:
„Чл. 164а. (1) Преназначаване на държавен
служител по реда на чл. 164, ал. 3, т. 1 се
извършва, когато оценката за изпълнение на
длъжността не е основание за прекратяване
на служебното правоотношение по реда на
чл. 226, ал. 1, т. 7, буква „б“ и т. 11.
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(2) Условията и редът за изготвяне на
оценката за изпълнение на длъжността се
определят с наредба на министъра на вътрешните работи.
Чл. 164б. Държавните служители се преназначават по чл. 164 и чл. 164а, ако отговарят
на изискванията за заемане на длъжността.“
§ 49. В чл. 177 се правят следните изменения:
1. В ал. 3 думите „съобразно разполагаемите средства по бюджета на министерството
и“ се заличават.
2. В ал. 4 думите „Министерския съвет по
предложение на министъра на вътрешните работи“ се заменят с „министъра на вътрешните
работи във вътрешните правила за работната
заплата по ал. 3“.
§ 50. В чл. 178, ал. 1, т. 5 думите „въз основа на оценка на професионалната дейност“
се заличават.
§ 51. В чл. 180 се правят следните допълнения:
1. В ал. 3 се създава изречение второ:
„Нача лните и максима лните размери на
заплатите за длъжност на лицата, работещи
по трудово правоотношение, се определят с
вътрешните правила за работната заплата по
чл. 177, ал. 3.“
2. В ал. 5 се създава изречение второ:
„Условията и редът за формиране на допълнителното възнаграждение по чл. 178, ал. 1, т. 5,
което получават лицата, работещи по трудово
правоотношение, се определят с наредбата по
чл. 178, ал. 2.“
3. В ал. 7 след думата „служител“ се добавя
„или лице, работещо по трудово правоотношение“.
§ 52. В чл. 181 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) На служителите на МВР се осигурява
храна или левовата є равностойност.“
2. В ал. 3, изречение първо думите „държавните служители“ се заменят със „служителите“.
§ 53. Създава се чл. 181а:
„Чл. 181а. (1) При служебна необходимост
служителите на МВР могат да бъдат командировани временно да изпълняват задълженията
си в друго населено място.
(2) Командироването се извършва за не
повече от 30 календарни дни непрекъснато.
Когато командироването е за по-дълъг срок,
е необходимо писмено съгласие на служителите за това.
(3) За времето на командировка служителите имат право да получават освен брутното
си възнаграждение, още и пътни, дневни и
квартирни пари при условия, по ред и в размери, определени с акт на Министерския съвет.

С Т Р.

24

ДЪРЖАВЕН

(4) Размерът на квартирните пари за една
нощувка се утвърждава със заповед на министъра на вътрешните работи.“
§ 54. В чл. 182, ал. 1 изречение второ се
изменя така: „Размерът на сумите, условията и
редът за предоставянето им се определят със
заповед на министъра на вътрешните работи.“
§ 55. В чл. 185, ал. 1 думите „държавните
служители“ се заменят със „служителите“
и накрая се добавя „при условия и по ред,
определени със заповед на министъра на вът
решните работи“.
§ 56. В чл. 187 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2 думите „вредни, опасни или
специфични условия на труд“ се заменят със
„специфични условия и рискове за живота и
здравето“.
2. В ал. 3 думата „тримесечен“ се заменя
с „едномесечен“.
3. В ал. 5:
а) в текста преди т. 1 след думата „време“
се добавя „до 280 часа годишно“;
б) в т. 2 думата „отчетен“ се заменя с
„тримесечен“.
4. Алинея 7 се изменя така:
„(7) Извънредният труд не може да надвишава 70 часа на тримесечен период и 280
часа годишно.“
§ 57. В чл. 189, ал. 3 думите „с постоянен
характер“ се заменят с „по чл. 178, ал. 1, т. 1,
2 и 4 и за научна степен“.
§ 58. В чл. 190, ал. 1 думите „както и на
допълнителен отпуск за две и повече живи
деца“ се заличават.
§ 59. В чл. 197, ал. 1 т. 5 се изменя така:
„5. предупреждение за уволнение;“.
§ 60. В чл. 201, ал. 1, т. 5 думите „доведено
или“ се заличават.
§ 61. В чл. 202 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „понижаване в длъжност
за срок до една година“ се заменят с „предуп
реждение за уволнение“.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Дисциплинарното наказание „предуп
реждение за уволнение“ се налага за срок
до една година. Наказанието се изразява в
отправяне на предупреждение, че при извършване на друго дисциплинарно нарушение в
срока на наложеното наказание на държавния
служител ще бъде наложено дисциплинарно
наказание „уволнение“.“
3. Алинея 3 се отменя.
§ 62. В чл. 203, ал. 1, т. 11 думите „понижаване в длъжност за срок до една година“
се заменят с „предупреждение за уволнение“.
§ 63. В чл. 204 се правят следните изменения:
1. В т. 1 думите „старши ръководни“ и
„старши експертни, експертни“ се заличават.
2. В т. 3 думите „старши ръководни“ и
„старши експертни, експертни“ се заличават.
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3. В т. 4 думите „старши ръководни“ се
заличават.
§ 64. В чл. 207, ал. 1, т. 1 думите „старши
ръководни“ и „старши експертни, експертни“
се заличават.
§ 65. В чл. 211 след думата „Заповедта“ се
добавя „за временно отстраняване от длъжност
по чл. 214, ал. 1, т. 1 и ал. 2 и“.
§ 66. В чл. 214 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2 след думата „производство“ се
добавя „по чл. 207, ал. 1“.
2. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Когато дисциплинарното производство
по ал. 1, т. 1 и ал. 2 бъде прекратено или когато на служителя не бъде наложено наказание
„уволнение“, той се възстановява на заеманата
длъжност и му се изплаща възнаграждението
за времето на отстраняване.“
§ 67. В глава осма се създава чл. 215а:
„Чл. 215а. Организацията на дейността по
установяване на дисциплинарни нарушения
и налагане на дисциплинарни наказания,
събирането и обработката на информация за
състоянието на дисциплината и дисциплинарната практика в МВР се уреждат с инструкция
на министъра на вътрешните работи.“
§ 68. В чл. 226, ал. 1 се правят следните
изменения и допълнения:
1. В т. 2 думата „при“ се заменя със „след“
и след думата „възраст“ се добавя „ако държавният служител не е упражнил правото
си на пенсия“.
2. В т. 7 буква „б“ се изменя така:
„б) получаване на най-ниската обща оценка
за изпълнението на длъжността;“.
3. В т. 10 думите „и 2“ се заличават.
4. Точка 11 се изменя така:
„11. в периода на срока за изпитване – поради несправяне със служебните задължения
след изготвена оценка за изпълнението на
длъжността;“.
5. В т. 13 думата „при“ се заменя със „след“
и след думата „осигуряване“ се добавя „ако
държавният служител не е упражнил правото
си на пенсия“.
6. В т. 16 думите „чл. 164, ал. 2, т. 1“ се
заменят с „чл. 164, ал. 3, т. 1“.
7. Точка 17 се отменя.
§ 69. В чл. 234 се създава ал. 10:
„(10) Обезщетенията по този член се изплащат в тримесечен срок от датата на прекратяване на служебното правоотношение.“
§ 70. В чл. 239, ал. 2 след думите „чл. 234“
се добавя „ал. 1 – 6“.
§ 71. В чл. 243 се правят следните изменения:
1. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Синдикалните организации, в които
членуват държавни служители в МВР, нямат
право да се присъединяват или да членуват в
национални синдикални организации извън
МВР.“
2. Алинея 4 се отменя.
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§ 72. В чл. 248, ал. 2 думите „в които
членуват повече от 5 на сто от общата щатна численост на служителите в МВР и имат
изградени звена в повече от една трета от
структурите на МВР“ се заличават.
§ 73. В чл. 249 ал. 9 се изменя така:
„(9) Забранява се сключването на договори
за дарения в Министерството на вътрешните
работи, освен в изпълнение на международни
договори, по които Република България е
страна, или когато дарител е:
1. община;
2. държавна структура, която има функции
във връзка с осъществяването на държавната
власт;
3. държавно предприятие или търговско
дружество със 100 на сто държавно участие
в капитала;
4. международен орган или организация,
чуждестранен държавен орган, Европейският
съюз, орган или институция на Европейския
съюз.“
§ 74. В чл. 263, ал. 1 думите „произвежда
продукти за пожарогасене на територията на
Република България или предоставя на пазара
такива продукти“ се заменят с „предоставя
продукти за пожарогасене на пазара на територията на Република България“.
§ 75. В чл. 266, ал. 1 думите „чл. 151, ал. 3“
се заменят с „чл. 151, ал. 6“.
§ 76. В допълнителните разпоредби се
правят следните изменения и допълнения:
1. В § 1:
а) точки 1, 7, 14 и 15 се отменят;
б) създава се т. 26а:
„26а. „Специфични служебни дейности“ са
пряко изпълнявани от държавните служители
по този закон дейности за осъществяване на
агентурно-оперативна, издирвателна, експертно-криминалистическа, патрулно-постова,
пожарогасителна, спасителна и неотложна
аварийно-възстановителна работа, държавен
противопожарен или превантивен контрол,
контрол на държавната граница, химическа,
биологическа и радиационна защита при
инциденти и аварии, свързани с опасни вещества и материали, летателна, авиационна,
парашутна, плавателна, водолазна, охрана на
взривоопасни вещества, банкови или други
ценности, борба с тероризма или участие в
специални операции, откриване или обезвреждане на взривни вещества, конвоиране,
съпровождане или транзитиране на лица,
опазване на обществения ред и разследване
по досъдебни производства.“
2. В § 2 се създава т. 10:
„10. издаване на класификационни протоколи за продукти.“
§ 77. В преходните и заключителните разпоредби се създава § 22а:
„§ 22а. Договорите, сключени на основание чл. 77 и чл. 91д от отменения Закон
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за Министерството на вътрешните работи,
запазват действието си съгласно уговорените
в тях условия.“
§ 78. Създава се приложение № 1 към
чл. 92, ал. 2:
„Приложение № 1
към чл. 92, ал. 2
Списък на обектите и дейностите, които Министерството на вътрешните работи охранява с
полицейски органи, включително и със сигнално-охранителна техника
1. Язовир „Искър“;
2. Язовир „Кърджали“;
3. Язовир „Студена“;
4. Ядрено хранилище „Нови хан“;
5. Железопътни възли – София, Пловдив,
Горна Оряховица, Варна и Русе;
6. Летища – София, Варна, Бургас и Пловдив;
7. Административната сграда на комуникациите на Българската национална телевизия – София,
ул. „Сан Стефано“ 29;
8. Националният радио-телевизионен център – София, бул. „Цариградско шосе“ 111;
9. Рег и о н а л н и т е т е л еви з и о н н и ц ен т р о ве – Пловдив и Варна;
10. Българското национално радио;
11. Сградата на администрацията на Президента на Република България – София, бул.
„Ал. Дондуков“ 2;
12. Сградата на Народното събрание – София,
пл. „Княз Александър І“;
13. Сградата на Народното събрание – София,
пл. „Народно събрание“ 2;
14. Сградата на Министерския съвет – София,
бул. „Ал. Дондуков“ 1;
15. Сг ра дата на Бъ лгарската телег рафна
агенция – София, бул. „Цариградско шосе“ 49;
16. „Изследователски реактор – ИРТ – 2000“
към Института за ядрени изследвания и ядрена
енергетика – БАН;
17. Сгради или части от сгради, ползвани
от Комисията за разкриване на документите и
за обявяване на принадлежност на български
граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия;
18. Национален музей „Шипка – Бузлуджа“;
19. Националния исторически музей – София;
20. Националния музеен комплекс – София;
21. Сгради или части от сгради, ползвани от
Българската народна банка, и нейно имущество
и ценности;
22. Сгради или части от сгради, ползвани
от манастира „Свети Йоан Рилски“ или от Бачковската света обител „Успение Богородично“.“

Преходни и заключителни разпоредби
§ 79. (1) Създадената с този закон Главна
дирекция „Национална полиция“ е право
приемник на активите, пасивите, правата,
задълженията и архивния фонд на Главна
дирекция „Криминална полиция“ и на Главна
дирекция „Охранителна полиция“.
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(2) Процесуалното представителство по
висящи спорове на Главна дирекция „Криминална полиция“ и Главна дирекция „Охранителна полиция“ се осъществява от директора
на Главна дирекция „Национална полиция“.
§ 80. С влизането в сила на този закон
заварените служебни и трудови правоотношения на държавните служители и лицата,
рабо т ещ и по т ру дово п ра воо т ношение в
Главна дирекция „Криминална полиция“ и в
Главна дирекция „Охранителна полиция“, се
преобразуват съответно в служебни и трудови
правоотношения на държавни служители и на
лица, работещи по трудово правоотношение
в Главна дирекция „Национална полиция“.
§ 81. (1) Дирекция „Миграция“ е правоприемник на активите, пасивите, архива,
правата и задълженията на Главна дирекция
„Гранична полиция“, свързани с осъществяването до влизането в сила на този закон на
дейности по регулиране на миграционните
процеси и административен контрол върху
пребиваването в Република България.
(2) Процесуалното представителство по висящи спорове на Главна дирекция „Гранична
полиция“ във връзка с дейности по регулиране
на миграционните процеси и административен
контрол върху пребиваването в Република
България се осъществява от директора на
дирекция „Миграция“.
§ 82. С влизането в сила на този закон заварените служебни и трудови правоотношения
на държавните служители и лицата, работещи
по трудово правоотношение в Главна дирекция „Гранична полиция“, осъществявали до
влизането му в сила дейности по регулиране
на миграционните процеси и административен
контрол върху пребиваването в Република
България, се преобразуват съответно в служебни и трудови правоотношения на държавни
служители и на лица, работещи по трудово
правоотношение в дирекция „Миграция“ и
ОДМВР.
§ 83. С влизането в сила на този закон
заварените служебни и трудови правоотношения на държавните служители и лицата,
рабо т ещ и по т ру дово п ра воо т ношение в
дирекция „Сигурност на Министерството на
вътрешните работи“, се преобразуват съответно в служебни и трудови правоотношения
на държавни служители и на лица, работещи
по трудово правоотношение в дирекция „Вът
решна сигурност“.
§ 84. (1) С влизането в сила на този закон
заварените служебни правоотношения на държавните служители, изпълняващи служебните
си задължения на експертни и старши експертни длъжности, се преобразуват в служебни
правоотношения на държавни служители,
изпълняващи служебните си задължения на
изпълнителски длъжности.
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(2) С влизането в сила на този закон заварените служебни правоотношения на държавните служители, изпълняващи служебните си
задължения на старши ръководни длъжности,
се преобразуват в служебни правоотношения
на държавни служители, изпълняващи служебните си задължения на ръководни длъжности.
§ 85. Разпоредбите на Закона за държавния
служител се прилагат за държавните служители по чл. 142, ал. 1, т. 2, чието служебно
правоотношение е възникнало след 1 април
2015 г.
§ 86. За държавните служители в Министерството на вътрешните работи, заемащи
длъжности за държавни служители по чл. 142,
ал. 1, т. 2, чиито служебни правоотношения
не са прекратени към 1 април 2015 г., се прилагат разпоредбите на действащото законодателство за държавните служители по чл. 142,
ал. 1, т. 1 до прекратяване на служебните им
правоотношения.
§ 87. Държавните служители по § 86 могат
да бъдат преназначавани и временно преназначавани на вакантни длъжности за държавни
служители по чл. 142, ал. 1, т. 2 при условията
и по реда на Закона за Министерството на
вътрешните работи.
§ 88. Държавните служители по § 86 могат
да бъдат назначавани на длъжности за държавни служители по чл. 142, ал. 1, т. 1 при
условията и по реда на Закона за Министерството на вътрешните работи, ако отговарят
на изискванията за заемане на съответната
длъжност.
§ 89. (1) Договорите, сключени на основание досегашната ал. 2 на чл. 92, запазват
действието си до 1 януари 2016 г.
(2) Българска народна банка предоставя
финансовите средства, необходими за осигуряване на охрана от полицейски органи,
включително и със сигнално-охранителна
техника по бюджета на Министерството на
вътрешните работи.
§ 90. (1) Подзаконовите нормативни актове
се издават в срок до 6 месеца от влизането в
сила на този закон.
(2) Издадените подзаконови нормативни
актове до влизането в сила на този закон се
прилагат до издаването на съответните нови
актове, доколкото не му противоречат.
§ 91. В Закона за Държавна агенция „Национална сигурност“ (обн., ДВ, бр. 109 от 2007 г.;
изм., бр. 69 и 94 от 2008 г., бр. 22, 35, 42, 82 и
93 от 2009 г., бр. 16, 80 и 97 от 2010 г., бр. 9 и
100 от 2011 г., бр. 38 от 2012 г., бр. 15, 30, 52,
65 и 71 от 2013 г., бр. 53 от 2014 г.) се правят
следните изменения и допълнения:
1. В чл. 4:
а) алинея 1 се изменя така:
„(1) Държавна агенция „Национална сигурност“ извършва дейности за защита на
националната сигурност от посегателства,
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насочени срещу националните интереси, независимостта и суверенитета на Република
България, териториалната цялост, основните
права и свободи на гражданите, демократичното функциониране на държавата и гражданските институции и установения в страната
конституционен ред, свързани със:
1. разузнаване в полза на чужди сили;
2. опасност за суверенитета, териториалната цялост на държавата и единството на
нацията;
3. противоконституционна дейност;
4. корупционни прояви на лица, заемащи
висши държавни длъжности;
5. прилагане на сила или използване на
общоопасни средства с политическа цел;
6. опасност за икономическата и финансовата сигурност на държавата;
7. опасност за екологичната сигурност на
държавата;
8. нарушаване функционирането на Националната система за защита на класифицираната информация;
9. застрашаване сигурността на стратегически за страната обекти и дейности;
10. деструктивно въздействие върху комуникационни и информационни системи;
11. международен тероризъм и екстремизъм,
както и финансирането им;
12. международна търговия с оръжия и
изделия или технологии с двойна употреба,
производство, съхраняване и разпространение
на общоопасни средства;
13. дейности на групи и лица, подпомагащи
чужди служби, терористични или екстремистки организации;
14. миграционни процеси.“;
б) алинея 6 се отменя.
2. Член 5 се изменя така:
„Чл. 5. Агенцията организира и провежда
оперативно-издирвателна, оперативно-техническа, информационна и аналитична дейност
за наблюдение и контрол на лица, обекти и
дейности по реда на този закон.“
3. В чл. 8:
а) в ал. 1 думите „избира от Народното
събрание по предложение на министър-председателя“ се заменят с „назначава с указ на
президента на републиката по предложение
на Министерския съвет“;
б) в ал. 2 думата „трима“ се заменя с
„двама“;
в) в ал. 3 т. 3 се изменя така:
„3. притежават 12-годишен юридически
стаж или професионален стаж в службите за
сигурност и за обществен ред, от които 5 години
на ръководна длъжност – за председателя, и
10-годишен стаж в службите за сигурност и
за обществен ред, от които три на ръководна
длъжност – за заместник-председателите;“
г) в ал. 4 се създава т. 7:
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„7. при тежко нарушение или системно неизпълнение на служебните задължения, както
и при действия, които накърняват престижа
на агенцията;“
д) алинея 5 се изменя така:
„(5) В случаите по ал. 4 пълномощията на
председателя се прекратяват с указ на президента на републиката по предложение на
Министерския съвет, а на заместник-председател – с решение на Министерския съвет по
предложение на председателя на агенцията.“;
е) алинея 6 се изменя така:
„(6) При смърт или предсрочно прекратяване на пълномощията на председателя
в едномесечен срок от възникване на основанието Министерският съвет предлага на
президента на републиката с указ да назначи
нов председател, който довършва мандата.“;
ж) алинея 7 се отменя;
з) алинеи 8 и 9 се изменят така:
„(8) При смърт или предсрочно прекратяване на пълномощията на заместник-председател
председателят на агенцията в едномесечен срок
предлага на Министерския съвет нов заместник-председател, който довършва мандата.
(9) До назначаването на нов председател
неговите функции се изпълняват от определен
от Министерския съвет заместник-председател
по предложение на министър-председателя.“
4. Член 8а се отменя.
5. В чл. 9, ал. 1, т. 5 след думата „изпълнява“ се добавя „и отчита“.
6. В чл. 43:
а) в ал. 1:
аа) точка 1 се изменя така:
„1. държавни служители, които пряко осъществяват дейностите по чл. 4;“
бб) създава се нова т. 2:
„2. държавни служители;“
вв) досегашната т. 2 става т. 3;
б) в ал. 2 след думата „служители“ се добавя „по ал. 1, т. 1“;
в) създава се нова ал. 3:
„(3) Статутът на държавните служители по
ал. 1, т. 2 се урежда със Закона за държавния
служител.“;
г) досегашните ал. 3, 4 и 5 стават съответно
ал. 4, 5 и 6.
7. В чл. 51:
а) алинея 1 се изменя така:
„(1) Държавните служители са длъжни да
декларират по реда на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси
всеки частен интерес, който имат във връзка
с функциите на структурата, в която работят.“;
б) алинея 3 се изменя така:
„(3) В случаите по ал. 2 писмено се уведомява съответният ръководител на структурата
в сроковете и по реда, определени в Закона за
предотвратяване и установяване на конфликт
на интереси.“;
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в) създават се ал. 4 и 5:
„(4) Държавният служител е длъжен да
подаде декларация при придобиване на друго
гражданство до съответния ръководител на
структурата в 10-дневен срок от придобиването.
(5) Административният секретар и ръководителите на специализираните дирекции,
териториалните дирекции, самостоятелните
териториални отдели подават декларации по
ал. 3 и 4 до председателя на агенцията.“
8. Член 54 се изменя така:
„Чл. 54. (1) Назначаването на държавна
служба в агенцията се предхожда от конкурс, който се провежда при условия и по
ред, определени с наредба на председателя
на агенцията.
(2) Конкурсът за постъпване на държавна
служба се обявява със заповед на председателя
на агенцията или на оправомощено от него
длъжностно лице. Срокът за провеждане на
конкурса не може да бъде по-дълъг от три
месеца.
(3) До участие в конкурса се допускат лица,
които са представили необходимите документи
и отговарят на условията за съответния конкурс. Списъците на допуснатите и недопуснатите кандидати се обявяват по общодостъпен
начин в 14-дневен срок от крайната дата за
подаване на документите.
(4) Недопускането до участие в конкурса
може да се обжалва пред председателя на
агенцията в 7-дневен срок от датата на обявяване на списъка. Жалбата не спира конкурсната процедура. Председателят се произнася
в 14-дневен срок с решение. Решението по
жалбата е окончателно и не подлежи на съдебен контрол.
(5) Крайното к ласиране може да бъде
обжалвано пред председателя на агенцията
в тридневен срок от датата на обявяването
му. Решението по жалбата е окончателно и
не подлежи на съдебен контрол.
(6) В срок до три месеца след приключване на конкурсната процедура органът по
назначаването издава акт за назначаване на
класираните кандидати.
(7) При постъпване на държавна служба
лицето подписва декларация за обстоятелствата по чл. 50, ал. 1 и 3.“
9. В чл. 60, ал. 2 думите „чл. 54, ал. 3“ се
заменят с „чл. 54, ал. 7“.
10. Член 63 се изменя така:
„Чл. 63. (1) Развитието в кариерата се осъществява чрез последователно преминаване
в по-висока длъжност въз основа на конкурс,
като условията и редът за провеждането му
се уреждат с наредба на председателя на
агенцията.
(2) За преминаване от изпълнителска на
ръководна длъжност и за преминаване към
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по-висока ръководна длъжност задължително се провежда обучение, което завършва с
полагане на изпит.“
11. В чл. 123, ал. 2 т. 3 се отменя.
12. В чл. 124 думите „разкриват и разследват“ се заменят с „и разкриват“.
13. Член 124а се отменя.
14. Член 125а се отменя.
§ 92. (1) С влизането в сила на този закон
заварените служебни правоотношения на
държавните служители в Държавна агенция
„Национална сигурност“, осъществявали до
влизането му в сила дейности по досегашния чл. 4, ал. 1, т. 13 – 20 и 23 от Закона за
Държавна агенция „Национална сигурност“,
както и дейност по разследване, преминават
в служебни правоотношения на държавни
служители в Министерството на вътрешните
работи.
(2) С влизането в сила на този закон заварените трудови правоотношения на лица,
работещи по трудово правоотношение в Държавна агенция „Национална сигурност“, осъществявали до влизането му в сила дейности
по досегашния чл. 4, ал. 1, т. 13 – 20 и 23 от
Закона за Държавна агенция „Национална
сигурност“, както и дейност по разследване,
преминават в трудови правоотношения на
лица, работещи по трудово правоотношение
в Министерството на вътрешните работи
съгласно чл. 123 от Кодекса на труда.
(3) Лицата по ал. 1 и 2 преминават в Министерството на вътрешните работи без срок
за изпитване, освен служителите, които са
със срок за изпитване.
(4) Стажът, придобит по Закона за Държавна
агенция „Национална сигурност“ от служителите по ал. 1 и 2, се зачита за работа при
един и същ орган по назначаване, съответно
работодател, включително и при изплащане
на дължимите обезщетения при прекратяване
на правоотношенията.
(5) Прослуженото време като държавен
служител по Закона за Държавна агенция
„Национална сигурност“, за което не са получени обезщетения преди преминаването в
Министерството на вътрешните работи, се
зачита при определяне размера на обезщетението по чл. 234 и чл. 235, ал. 3 от Закона
за Министерството на вътрешните работи.
§ 93. Държавните служители по § 92, преминали обучение при условията и по реда
на чл. 67, ал. 3 и 4 от Закона за Държавна
агенция „Национална сигурност“, не дължат
възстановяване на разходите по обучението
съгласно чл. 67, ал. 4 от Закона за Държавна
агенция „Национална сигурност“.
§ 94. (1) Министерството на вътрешните
работи е правоприемник на активите, пасивите, архива и другите права и задължения на
Държавна агенция „Национална сигурност“,
свързани с осъществяването до влизането в
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сила на този закон на дейности по досегашния чл. 4, ал. 1, т. 13 – 20 и 23 от Закона за
Държавна агенция „Национална сигурност“,
както и на дейност по разследване.
(2) Дълготрайните материални активи,
ползвани от Държавна агенция „Национална
сигурност“ за осъществяване до влизането в
сила на този закон на дейности по досегашния
чл. 4, ал. 1, т. 13 – 20 и 23 от Закона за Държавна агенция „Национална сигурност“, както
и на дейност по разследване, се предоставят
на Министерството на вътрешните работи.
(3) Министерският съвет в тримесечен срок
от влизането в сила на този закон урежда
отношенията във връзка с преобразуването
на структурите по ал. 1, включително и финансовите отношения.
§ 95. Държавна агенц и я „Нац иона лна
сигурност“ в двумесечен срок от влизането
в сила на този закон предава на Министерството на вътрешните работи всички архивни
дела и действащи дела на оперативен отчет,
водени до влизането му в сила във връзка с
осъществяването на дейности по досегашния
чл. 4, ал. 1, т. 13 – 20 и 23 от Закона за Държавна агенция „Национална сигурност“, както
и на дейност по разследване. Информацията
относно тези дела, останала в базата данни в
агенцията, се унищожава незабавно.
§ 96. В 10-дневен срок от влизането в сила
на този закон неприключилите досъдебни
производства, разследвани от разследващи
агенти в Държавна агенция „Национална
сигурност“, се изпращат на съответния наблюдаващ прокурор за възлагане на разследването
на компетентен разследващ орган.
§ 97. Разпоредбите на Закона за държавния служител се прилагат за държавните
служители по чл. 43, ал. 1, т. 2 от Закона за
Държавна агенция „Национална сигурност“,
чието служебно правоотношение е възникнало
след 1 април 2015 г.
§ 98. За държавните служители в Държавна агенци я „Нац иона лна сиг у рност“,
заемащи длъжности за държавни служители
по чл. 43, ал. 1, т. 2 от Закона за Държавна
агенция „Национална сигурност“, чиито служебни правоотношения не са прекратени към
1 април 2015 г., се прилагат разпоредбите на
действащото законодателство за държавните
служители по чл. 43, ал. 1, т. 1 от Закона за
Държавна агенция „Национална сигурност“
до прекратяване на служебните им правоотношения.
§ 99. Държавните служители по § 98 могат
да преминават на вакантни длъжности за
държавни служители по чл. 43, ал. 1, т. 2 от
Закона за Държавна агенция „Национална
сигурност“ при условията и по реда на Закона
за Държавна агенция „Национална сигурност“.
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§ 10 0. Държавните слу ж ители по § 98
могат да бъдат назначавани на длъжности за
държавни служители по чл. 43, ал. 1, т. 1 от
Закона за Държавна агенция „Национална
сигурност“ при условията и по реда на Закона
за Държавна агенция „Национална сигурност“,
ако отговарят на изискванията за заемане на
съответната длъжност.
§ 101. В Закона за държавния служител
(обн., ДВ, бр. 67 от 1999 г.; изм., бр. 1 от 2000 г.,
бр. 25, 99 и 110 от 2001 г., бр. 45 от 2002 г.,
бр. 95 от 2003 г., бр. 70 от 2004 г., бр. 19 от
2005 г., бр. 24, 30 и 102 от 2006 г., бр. 59 и 64
от 2007 г., бр. 43, 94 и 108 от 2008 г., бр. 35,
42, 74 и 103 от 2009 г., бр. 15, 46, 58, 77 от
2010 г.; Решение № 12 на Конституционния
съд от 2010 г. – бр. 91 от 2010 г.; изм., бр. 97
от 2010 г., бр. 1, 18 и 100 от 2011 г., бр. 15, 20,
38 и 82 от 2012 г. и бр. 15 и 68 от 2013 г.) се
правят следните допълнения:
1. В чл. 6, ал. 2 след думата „отбраната“
се поставя запетая и се добавя „на административния секретар на Министерството на
вътрешните работи (МВР)“.
2. В чл. 9а, ал. 1 се създава т. 3:
„3. едно на сто от общия брой на длъжностите за:
а) държавните служители по чл. 142, ал. 1,
т. 2 от Закона за Министерството на вътрешните работи;
б) държавните служители по чл. 43, ал. 1,
т. 2 от Закона за Държавна агенция „Национална сигурност“;
в) държавните служители по чл. 19е, ал. 1,
т. 2 от Закона за специалните разузнавателни
средства.“
3. В чл. 35, ал. 6 накрая се поставя запетая
и се добавя „а за МВР, Държавна агенция
„Национална сигурност“ и Държавна агенция „Технически операции“ – до 1 на сто от
планираните средства за работна заплата на
държавните служители по чл. 9а, ал. 1, т. 3“.
§ 102. В Закона за специалните разузнавателни средства (обн., ДВ, бр. 95 от 1997 г.;
изм., бр. 70 от 1999 г., бр. 49 от 2000 г., бр. 17
от 2003 г., бр. 86 от 2005 г., бр. 45 и 82 от
2006 г., бр. 109 от 2007 г., бр. 43 и 109 от
2008 г., бр. 88, 93 и 103 от 2009 г., бр. 32 и 88
от 2010 г., бр. 1, 13 и 61 от 2011 г., бр. 44 от
2012 г., бр. 17, 52, 70 и 111 от 2013 г. и бр. 53 и
107 от 2014 г.) се правят следните изменения
и допълнения:
1. В чл. 10в думите „Закона за Държавна
агенция „Национална сигурност“ се заменят
с „по Закона за Министерството на вътрешните работи“.
2. В чл. 13, ал. 1, т. 1 думите „Главна дирекция „Криминална полиция“, Главна дирекция
„Гранична полиция“, дирекция „Сигурност
на Министерството на вътрешните работи“
се заменят с „Главна дирекция „Национална
полиция“, Главна дирекция „Борба с орга-
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низираната престъпност“, Главна дирекция
„Гранична полиция“, дирекция „Вътрешна
сигурност“.
3. В чл. 16 се създава ал. 4:
„(4) Когато специа лни разузнавателни
средства се прилагат от Министерството на
вътрешните работи (МВР), след получаване
на писменото разрешение по чл. 15 главният
секретар на МВР дава писмено разпореждане
за прилагане на специалните разузнавателни
средства.“
4. В чл. 17 думите „председателят на Държавна агенция „Технически операции“ или
писмено оправомощеният от него заместник-председател, съответно председателят на
Държавна агенция „Национална сигурност“
или писмено оправомощеният от него заместник-председател“ се заменят със „съответно
председателят на Държавна агенция „Технически операции“ или писмено оправомощеният
от него заместник-председател, председателят
на Държавна агенция „Национална сигурност“ или писмено оправомощеният от него
заместник-председател или главният секретар
на МВР“.
5. В чл. 18 ал. 1 се изменя така:
„(1) В случаите на непосредствена опасност от извършване на теж ко у мишлено
престъпление от изброените в чл. 3, ал. 1
или при заплаха за националната сигурност
специалните разузнавателни средства могат да
се използват и без разрешение на органа по
чл. 15 въз основа на разпореждане съответно
на председателя на Държавна агенция „Технически операции“, председателя на Държавна
агенция „Национална сигурност“ или главния
секретар на МВР.“
6. В чл. 19 думата „съответно“ се заличава
и след думите „председателят на Държавна агенци я „Национа лна сиг у рност“ или
писмено оправомощеният от него заместник-председател“ се добавя „или главният
секретар на МВР“.
7. В чл. 19в:
а) алинея 1 се изменя така:
„(1) Държавна агенция „Технически операции“ се ръководи от председател, който се
назначава с указ на президента на републиката
по предложение на Министерския съвет.“;
б) в ал. 3, т. 3 думата „8-годишен“ се заменя с „10-годишен“, а думата „5-годишен“
се заменя със „7-годишен“;
в) в ал. 4 се създава т. 6:
„6. при тежко нарушение или системно неизпълнение на служебните задължения, както
и при действия, които накърняват престижа
на агенцията;“
г) в ал. 5 думите „решение на Министерския
съвет по предложение на министър-председателя“ се заменят с „указ на президента на
републиката по предложение на Министерския съвет“;
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д) алинея 6 се изменя така:
„(6) При смърт или предсрочно прекратяване на пълномощията на председателя
в едномесечен срок от възникване на основанието Министерският съвет предлага на
президента на републиката с указ да назначи
нов председател, който довършва мандата.“
8. Член 19е се изменя така:
„Чл. 19е. (1) Служители в Държавна агенция
„Технически операции“ са:
1. държавните служители, които пряко
осъществяват дейности по прилагане на специални разузнавателни средства;
2. държавните служители;
3. лицата, работещи по трудово правоотношение.
(2) За държавните служители по ал. 1, т. 1
се прилагат разпоредбите относно държавната служба в Закона за Министерството на
вътрешните работи.
(3) Статутът на държавните служители по
ал. 1, т. 2 се урежда със Закона за държавния
служител.
(4) Служителите по ал. 1 се назначават от
председателя на Държавна агенция „Технически операции“.
(5) Размерът на допълнителните възнаграждения по чл. 178, ал. 1, т. 2 и 5 от Закона
за Министерството на вътрешните работи за
държавните служители по ал. 1, т. 1, условията
и редът за тяхното изплащане се определят с
акт на председателя.
(6) Редът за организацията и разпределянето
на работното време, за неговото отчитане,
за компенсирането на работата извън редовното работно време, режимът на дежурство,
времето за отдих и почивките за държавните
служители по ал. 1, т. 1 се определят с акт
на председателя.
(7) При осъществяване на правомощията
си държавните служители в Държавна агенция „Технически операции“ удостоверяват
качеството си със служебна карта или служебен знак. Видът на служебната карта или
служебния знак, условията и редът за издаване,
ползване, подмяна, отчет, съхранение и унищожаване на служебни карти или служебни
знаци, други карти и пропуски в Държавна
агенция „Технически операции“ се определят
с инструкция на председателя на агенцията.“
9. В чл. 20 ал. 1 се изменя така:
„(1) Специалните разузнавателни средства,
извън тези по ал. 2, се осигуряват и прилагат
единствено от:
1. Държавна агенция „Технически операции“;
2. специализирана дирекция „Технически
операции“ на Държавна агенция „Национална
сигурност“;
3. Министерството на вътрешните работи – за специалните разузнавателни средства
по чл. 10в.“
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10. В чл. 30, ал. 3 думите „председателят
на Държавна агенция „Технически операции“ или писмено оправомощеният от него
заместник-председател, съответно председателят на Държавна агенция „Национална
сигурност“ или писмено оправомощеният
от него заместник-председател на Държавна
агенция „Национална сигурност“ се заменят
със „съответно председателят на Държавна
агенция „Технически операции“ или писмено
оправомощеният от него заместник-председател, председателят на Държавна агенция
„Национална сигурност“ или писмено оправомощеният от него заместник-председател на
Държавна агенция „Национална сигурност“
или главният секретар на МВР“.
11. В чл. 34а, ал. 1 се създава т. 3:
„3. минист ъра на вът решните работи,
когато се прилагат и използват специални
разузнавателни средства по чл. 10в ЗМВР.“
12. В чл. 37:
а) в ал. 1 думите „от председателя на Държавна агенция „Технически операции“, съответно от председателя на Държавна агенция
„Национална сигурност“ се заменят със „съответно от председателя на Държавна агенция
„Технически операции“, от председателя на
Държавна агенция „Национална сигурност“
или от министъра на вътрешните работи“;
б) в ал. 2 думите „от председателя на
Държавна агенция „Технически операции“
или писмено оправомощен от него заместникпредседател, съответно от председателя на
Държавна агенция „Национална сигурност“
или писмено оправомощен от него заместникпредседател“ се заменят със „съответно от
председателя на Държавна агенция „Технически операции“ или писмено оправомощен от
него заместник-председател, от председателя
на Държавна агенция „Национална сигурност“ или писмено оправомощен от него
заместник-председател или от министъра на
вътрешните работи или оправомощено от
него длъжностно лице“.
13. В § 2 от заключителните разпоредби
след думата „операции“ съюзът „и“ се заменя
със запетая и след думата „сигурност“ се добавя „и на министъра на вътрешните работи“.
§ 103. Разпоредбите на Закона за държавния служител се прилагат за държавните
служители по чл. 19е, ал. 1, т. 2 от Закона за
специалните разузнавателни средства, чието
служебно правоотношение е възникнало след
1 април 2015 г.
§ 104. За държавните служители в Държавна агенция „Технически операции“, заемащи
длъжности за държавни служители по чл. 19е,
ал. 1, т. 2 от Закона за специалните разузнавателни средства, чиито служебни правоотношения не са прекратени към 1 април 2015 г.,
се прилагат разпоредбите на действащото
законодателство за държавните служители по
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чл. 19е, ал. 1, т. 1 от Закона за специалните
разузнавателни средства до прекратяване на
служебните им правоотношения.
§ 105. Държавните служители по § 104
могат да бъдат преназначавани и временно
преназначавани на вакантни длъжности за
държавни служители по чл. 19е, ал. 1, т. 2
от Закона за специалните разузнавателни
средства при условията и по реда на Закона
за специалните разузнавателни средства.
§ 106. Държавните служители по § 104
могат да бъдат назначавани на длъжности
за държавни служители по чл. 19е, ал. 1, т. 1
от Закона за специалните разузнавателни
средства при условията и по реда на Закона
за специалните разузнавателни средства, ако
отговарят на изискванията за заемане на съответната длъжност.
§ 107. В Наказателно-процесуалния кодекс
(обн., ДВ, бр. 86 от 2005 г.; изм., бр. 46 и 109
от 2007 г., бр. 69 и 109 от 2008 г., бр. 12, 27,
32 и 33 от 2009 г., бр. 15, 32 и 101 от 2010 г.,
бр. 13, 33, 60, 61 и 93 от 2011 г.; Решение № 10
на Конституционния съд от 2011 г. – бр. 93
от 2011 г.; изм., бр. 19, 20, 25 и 60 от 2012 г.,
бр. 17, 52, 70 и 71 от 2013 г. и бр. 21 от 2014 г.)
се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 52, т. 2 думите „разследващите
агенти от Държавна агенция „Национална
сигурност“, определени със заповед на председателя на агенцията“ се заличават.
2. В чл. 71, ал. 4 думите „разследващ агент
от Държавна агенция „Национална сигурност“
се заличават.
3. В чл. 118, ал. 1, т. 3 думите „на Държавна
агенция „Национална сигурност“ се заличават.
4. В чл. 175:
а) в ал. 1 след думата „операции“ съюзът
„или“ се заменя със запетая и след думата
„сигурност“ се добавя „или на Министерството
на вътрешните работи“;
б) в ал. 2 думата „съответно“ се заличава,
а след думите „председателят на Държавна
агенция „Национална сигурност“ или писмено
оправомощен от него заместник-председател“
се добавя „или съответно главният секретар
на Министерството на вътрешните работи“.
5. Член 194а се отменя.
6. В чл. 411в, ал. 2 думите „разследващите
агенти, определени със заповед на председателя на Държавна агенция „Национална
сигурност“ се заличават.
§ 108. В Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (обн., ДВ, бр. 105 от 2005 г.;
изм., бр. 30, 33, 34, 59, 63, 73, 80, 82, 86, 95 и
105 от 2006 г., бр. 46, 52, 53, 57, 59, 108 и 109
от 2007 г., бр. 36, 69 и 98 от 2008 г., бр. 12,
32, 41 и 93 от 2009 г., бр. 15, 94, 98, 100 и 101
от 2010 г., бр. 14, 31, 77 и 99 от 2011 г., бр. 26,
38, 40, 82, 94 и 99 от 2012 г., бр. 52, 98, 106 и
109 от 2013 г., бр. 1 от 2014 г.; Решение № 2
на Конституционния съд от 2014 г. – бр. 14
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от 2014 г.; изм., бр. 18, 40, 53 и 105 от 2014 г.
и бр. 12 от 2015 г.) в чл. 75, ал. 1, т. 2 думите
„директора на Главна дирекция „Криминална полиция“ се заменят с „директорите на
Главна дирекция „Борба с организираната
престъпност“ и Главна дирекция „Национална
полиция“.
§ 109. 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, 18,
27, 35, 53 и 107 от 2014 г. и бр. 12 от 2015 г.)
в чл. 69, ал. 3 в текста преди т. 1 думите „от
Държавна агенция „Национална сигурност“
се заменят с „по Закона за Държавна агенция
„Национална сигурност“.
§ 110. В Закона за българските лични документи (обн., ДВ, бр. 93 от 1998 г.; изм., бр. 53,
67, 70 и 113 от 1999 г., бр. 108 от 2000 г., бр. 42
от 2001 г., бр. 45 и 54 от 2002 г., бр. 29 и 63
от 2003 г., бр. 96, 103 и 111 от 2004 г., бр. 43,
71, 86, 88 и 105 от 2005 г., бр. 30, 82 и 105 от
2006 г., бр. 29, 46 и 52 от 2007 г., бр. 66, 88 и
110 от 2008 г., бр. 35, 47, 82 и 102 от 2009 г.,
бр. 26 и 100 от 2010 г., бр. 9 и 23 от 2011 г.;
Решение № 2 на Конституционния съд от
2011 г. – бр. 32 от 2011 г.; изм., бр. 55 от 2011 г.,
бр. 21, 42 и 75 от 2012 г., бр. 23 и 70 от 2013 г.
и бр. 53 от 2014 г.) в § 21 от преходните и
заключителните разпоредби думите „Главна
дирекция „Гранична полиция“ се заменят с
„дирекция „Миграция“.
§ 111. В Закона за влизането, пребиваването и напускането на Република България
на гражданите на Европейския съюз и членовете на техните семейства (обн., ДВ, бр. 80
от 2006 г.; изм., бр. 109 от 2007 г., бр. 69 от
2008 г., бр. 36, 93 и 102 от 2009 г., бр. 9 от
2011 г., бр. 21 от 2012 г. и бр. 53 от 2014 г.) се
правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 7, ал. 1 думите „Главна дирекция
„Гранична полиция“ се заменят с „дирекция
„Миграция“.
2. В чл. 9:
а) в ал. 1 думите „Главна дирекция „Гранична полици я“ се замен ят с „дирек ци я
„Миграция“;
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б) в ал. 6 думите „Главна дирекция „Гранична полици я“ се замен ят с „дирек ци я
„Миграция“;
в) в ал. 8 думите „Главна дирекция „Гранична полици я“ се замен ят с „дирек ци я
„Миграция“.
3. В чл. 12:
а) в ал. 1 думите „Главна дирекция „Гранична полици я“ се замен ят с „дирек ци я
„Миграция“;
б) в ал. 6 думите „Главна дирекция „Гранична полици я“ се замен ят с „дирек ци я
„Миграция“.
4. В чл. 13 навсякъде ду мите „Главна
дирекция „Гранична полиция“ се заменят с
„дирекция „Миграция“.
5. В чл. 16, ал. 5 думите „Главна дирекция
„Гранична полиция“ се заменят с „дирекция
„Миграция“.
6. В чл. 19, ал. 2 думите „Главна дирекция
„Гранична полиция“ се заменят с „дирекция
„Миграция“.
7. В чл. 27, ал. 1 думите „Главна дирекция
„Гранична полиция“ се заменят с „дирекция
„Миграция“.
8. В чл. 29 след думата „сила“ се добавя
„от органите на дирекция „Миграция“ или“.
9. В чл. 34, ал. 1 и 2 думите „Главна дирекция „Гранична полиция“ се заменят с
„дирекция „Миграция“.
10. В § 1 от допълнителната разпоредба в
т. 2 и 3 думите „Главна дирекция „Гранична
полиция“ се заменят с „дирекция „Миграция“.
§ 112. В Закона за движението по пътищата (обн., ДВ, бр. 20 от 1999 г.; изм., бр. 1
от 2000 г., бр. 43 и 76 от 2002 г., бр. 16 и 22
от 2003 г., бр. 6, 70, 85 и 115 от 2004 г., бр. 79,
92, 99, 102, 103 и 105 от 2005 г., бр. 30, 34, 61,
64, 80, 82, 85 и 102 от 2006 г., бр. 22, 51, 53,
97 и 109 от 2007 г., бр. 36, 43, 69, 88 и 102 от
2008 г., бр. 74, 75, 82 и 93 от 2009 г., бр. 54, 98
и 100 от 2010 г., бр. 10, 19, 39 и 48 от 2011 г.;
Решение № 1 на Конституционния съд от
2012 г. – бр. 20 от 2012 г.; изм., бр. 47, 53, 54, 60
и 75 от 2012 г., бр. 15 и 68 от 2013 г. и бр. 53 и
107 от 2014 г.) в чл. 162, ал. 10 думите „Главна
дирекция „Охранителна полиция“ се заменят
с „Главна дирекция „Национална полиция“.
§ 113. В Закона за държавната финансова
инспекция (обн., ДВ, бр. 33 от 2006 г.; изм.,
бр. 59 от 2006 г., бр. 59, 64 и 86 от 2007 г.,
бр. 98 от 2008 г., бр. 42 от 2009 г., бр. 60 от
2011 г., бр. 38 от 2012 г. и бр. 15 от 2013 г.) се
правят следните изменения:
1. В чл. 5, ал. 1, т. 6 думите „дирекция
„Координация на борбата с правонарушенията,
засягащи финансовите интереси на Европейския съюз“ се заменят с „дирекция „Защита
на финансовите интереси на Европейския
съюз (АФКОС)“.
2. В чл. 31б, ал. 1 думите „дирекция „Координация на борбата с правонарушенията,
засягащи финансовите интереси на Европей-

БРОЙ 14

ДЪРЖАВЕН

ския съюз“ се заменят с „дирекция „Защита
на финансовите интереси на Европейския
съюз (АФКОС)“.
§ 114. В Закона за електронните съобщения
(обн., ДВ, бр. 41 от 2007 г.; изм., бр. 109 от
2007 г., бр. 36, 43 и 69 от 2008 г., бр. 17, 35, 37
и 42 от 2009 г.; Решение № 3 на Конституционния съд от 2009 г. – бр. 45 от 2009 г.; изм.,
бр. 82, 89 и 93 от 2009 г., бр. 12, 17, 27 и 97
от 2010 г., бр. 105 от 2011 г., бр. 38, 44 и 82 от
2012 г., бр. 15, 27, 28, 52, 66 и 70 от 2013 г. и
бр. 11, 53, 61 и 98 от 2014 г.) в чл. 250б, ал. 1
т. 2 се изменя така:
„2. Главна дирекция „Национална полиция“,
Главна дирекция „Борба с организираната
престъпност“ и териториалните є звена, Главна
дирекция „Гранична полиция“ и териториалните є звена, дирекция „Вътрешна сигурност“,
Столичната дирекция на вътрешните работи
и областните дирекции на Министерството
на вътрешните работи;“.
§ 115. В Закона за защита на класифицираната информация (обн., ДВ, бр. 45 от 2002 г.;
попр., бр. 5 от 2003 г.; изм., бр. 31 от 2003 г.,
бр. 52, 55 и 89 от 2004 г., бр. 17 и 82 от 2006 г.,
бр. 46, 57, 95 и 109 от 2007 г., бр. 36, 66, 69 и
109 от 2008 г., бр. 35, 42, 82 и 93 от 2009 г.,
бр. 16 и 88 от 2010 г., бр. 23, 48 и 80 от 2011 г.,
бр. 44 и 103 от 2012 г., бр. 52 и 70 от 2013 г.
и бр. 49 и 53 от 2014 г.) се правят следните
изменения и допълнения:
1. В допълнителните разпоредби:
а) в § 1:
аа) в т. 1 след думите „Национална сигурност“ се добавя „Главна дирекция „Борба с
организираната престъпност“ на Министерството на вътрешните работи“;
бб) в т. 2 думите „Главна дирекция „Криминална полиция“, Главна дирекция „Охранителна полиция“ се заменят с „Главна дирекция
„Национална полиция“, а думите „Сигурност
на Министерството на вътрешните работи“
се заменят с „Вътрешна сигурност“;
б) параграф 2а се изменя така:
„§ 2а. За целите на чл. 46, т. 2 и 3 от този
закон главният секретар и заместник-главният
секретар на Министерството на вътрешните
работи, членовете на политическия кабинет
на министъра на вътрешните работи и експертите и техническите сътрудници към него,
административният секретар, служителите и
кандидатите за служители на Специализирания отряд за борба с тероризма, на дирекциите, на административните дирекции, на
Академията на Министерството на вътрешните работи, на Медицинския институт, на
научноизследователските и научно-приложните институти на Министерството на вътрешните работи, курсантите в Академията
на Министерството на вътрешните работи и
ръководителите и кандидатите за ръководители на служби за сигурност и за обществен
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ред в Министерството на вътрешните работи се смятат за служители на дирекция
„Вътрешна сигурност“.“
2. В приложение № 1 към чл. 25, раздел II,
т. 4 накрая се добавя „с изключение на обобщените данни за служителите на Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“
на Министерството на вътрешните работи“.
§ 116. В Закона за защита при бедствия
(обн., ДВ, бр. 102 от 2006 г.; изм., бр. 41 и 113
от 2007 г., бр. 69 и 102 от 2008 г., бр. 35, 74 и 93
от 2009 г., бр. 61, 88 и 98 от 2010 г., бр. 8, 39 и
80 от 2011 г., бр. 68 от 2013 г. и бр. 53 от 2014 г.)
се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 39:
а) досегашният текст става ал. 1;
б) създава се ал. 2:
„(2) Доброволецът при предотвратяване или
овладяване на бедствия, пожари и извънредни
ситуации и отстраняване на последиците от
тях има правомощията по чл. 124, ал. 1, т. 1,
2 и 5 – 7 от Закона за Министерството на
вътрешните работи.“
2. В чл. 41:
а) досегашният текст става ал. 1;
б) създава се ал. 2:
„(2) За изпълнение на дейностите по предотвратяване или овладяване на бедствия,
пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях на кметовете на
общини се предоставя безвъзмездно радиочестотен ресурс от радиочестотния спектър за
граждански нужди за ползване от създадените
доброволни формирования.“
§ 117. В Закона за кредитните институции
(обн., ДВ, бр. 59 от 2006 г.; изм., бр. 105 от
2006 г., бр. 52, 59 и 109 от 2007 г., бр. 69 от
2008 г., бр. 23, 24, 44, 93 и 95 от 2009 г., бр. 94
и 101 от 2010 г., бр. 77 и 105 от 2011 г., бр. 38
и 44 от 2012 г., бр. 52, 70 и 109 от 2013 г. и
бр. 22, 27, 35 и 53 от 2014 г.) в чл. 62 се правят
следните изменения:
1. В ал. 6 т. 7 се изменя така:
„7. директорите на Главна дирекция „Нац иона л на пол и ц и я“ и Гл а вна д и р ек ц и я
„Борба с организираната престъпност“ на
Министерството на вътрешните работи – за
целите на разкриването и разследването на
престъпл ения.“
2. В ал. 8 думите „Главна дирекция „Криминална полици я“ се замен ят с „Главна
дирекция „Национална полиция“.
§ 118. В Закона за мерките срещу изпирането на пари (обн., ДВ, бр. 85 от 1998 г.;
изм., бр. 1 и 102 от 2001 г., бр. 31 от 2003 г.,
бр. 103 и 105 от 2005 г., бр. 30, 54, 59, 82 и 108
от 2006 г., бр. 52, 92 и 109 от 2007 г., бр. 16,
36, 67 и 69 от 2008 г., бр. 22, 23 и 93 от 2009 г.,
бр. 88 и 101 от 2010 г., бр. 16, 48, 57 и 96 от
2011 г., бр. 44, 60 и 102 от 2012 г., бр. 52 от
2013 г. и бр. 1, 22 и 53 от 2014 г.) в § 1 от допълнителните разпоредби се правят следните
изменения и допълнения:

С Т Р.

34

ДЪРЖАВЕН

1. В т. 4 след д у мите „разузнавателна
служба“ съюзът „и“ се заличава и накрая се
добавя „и Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ на Министерството
на вътрешните работи“.
2. В т. 5 думите „Криминална полиция“,
„Охранителна полиция“ се заменят с „Национална полиция“.
§ 119. В Закона за местните данъци и такси
(обн., ДВ, бр. 117 от 1997 г.; изм., бр. 71, 83,
105 и 153 от 1998 г., бр. 103 от 1999 г., бр. 34 и
102 от 2000 г., бр. 109 от 2001 г., бр. 28, 45, 56
и 119 от 2002 г., бр. 84 и 112 от 2003 г., бр. 6,
18, 36, 70 и 106 от 2004 г., бр. 87, 94, 100, 103
и 105 от 2005 г., бр. 30, 36 и 105 от 2006 г.,
бр. 55 и 110 от 2007 г., бр. 70 и 105 от 2008 г.,
бр. 12, 19, 41 и 95 от 2009 г., бр. 98 от 2010 г.,
бр. 19, 28, 31, 35 и 39 от 2011 г.; Решение № 5
на Конституционния съд от 2012 г. – бр. 30 от
2012 г.; изм., бр. 53, 54 и 102 от 2012 г., бр. 24,
30, 61 и 101 от 2013 г. и бр. 105 от 2014 г.) в
чл. 51 ал. 2 се изменя така:
„(2) Органите на Министерството на вътрешните работи предоставят по електронен
път на Министерството на финансите данни
от регистъра на пътните превозни средства.
Редът, обхватът и периодичността на предоставянето на данните се уреждат със съвместен
акт на министъра на вътрешните работи и
министъра на финансите.“
§ 120. В Закона за оръжията, боеприпасите,
взривните вещества и пиротехническите изделия (обн., ДВ, бр. 73 от 2010 г.; изм., бр. 88
от 2010 г., бр. 26 и 43 от 2011 г., бр. 44 и 73
от 2012 г., бр. 66, 68 и 70 от 2013 г. и бр. 53 и
98 от 2014 г.) се правят следните изменения:
1. В чл. 13:
а) в ал. 1 думите „Главна дирекция „Охранителна полиция“ (ГДОП)“ се заменят с „Главна
дирекция „Национална полиция“ (ГДНП)“;
б) в ал. 4 абревиатурата „ГДОП“ се заменя
с „ГДНП“.
2. В чл. 113:
а) в ал. 1 в текста преди т. 1 абревиатурата
„ГДОП“ се заменя с „ГДНП“;
б) в ал. 2 думите „Главна дирекция „Охранителна полиция“ се заменят с „Главна
дирекция „Национална полиция“.
3. В чл. 114:
а) в ал. 1 и в ал. 2 в текста преди т. 1
абревиатурата „ГДОП“ се заменя с „ГДНП“;
б) в ал. 4 думите „Главна дирекция „Охранителна полиция“ се заменят с „Главна
дирекция „Национална полиция“.
4. В чл. 115:
а) в ал. 1 и в ал. 2 в текста преди т. 1
абревиатурата „ГДОП“ се заменя с „ГДНП“;
б) в ал. 4 думите „Главна дирекция „Охранителна полиция“ се заменят с „Главна
дирекция „Национална полиция“.
5. В чл. 116:
а) в ал. 2 абревиатурата „ГДОП“ се заменя
с „ГДНП“;

ВЕСТНИК

БРОЙ 14

б) в ал. 3 думите „Главна дирекция „Охранителна полиция“ се заменят с „Главна
дирекция „Национална полиция“;
в) в ал. 4 абревиатурата „ГДОП“ се заменя
с „ГДНП“.
6. В останалите текстове на закона абревиатурата „ГДОП“ се заменя с „ГДНП“.
§ 121. В Закона за пазарите на финансови
инструменти (обн., ДВ, бр. 52 от 2007 г.; изм.,
бр. 109 от 2007 г., бр. 69 от 2008 г., бр. 24,
93 и 95 от 2009 г., бр. 43 от 2010 г., бр. 77 от
2011 г., бр. 21, 38 и 103 от 2012 г., бр. 70 и 109
от 2013 г. и бр. 22 и 53 от 2014 г.) в чл. 35, ал. 6,
т. 7 думите „Главна дирекция „Криминална
полиция“ се заменят с „Главна дирекция
„Национална полиция“.
§ 122. В Закона за пътищата (обн., ДВ,
бр. 26 от 2000 г.; изм., бр. 88 от 2000 г., бр. 111
от 2001 г., бр. 47 и 118 от 2002 г., бр. 9 и 112
от 2003 г., бр. 6 и 14 от 2004 г., бр. 88 и 104
от 2005 г., бр. 30, 36, 64, 102, 105 и 108 от
2006 г., бр. 59 от 2007 г., бр. 43 и 69 от 2008 г.,
бр. 12, 32, 41, 42, 75, 82 и 93 от 2009 г., бр. 87
от 2010 г., бр. 19, 39, 55 и 99 от 2011 г., бр. 38,
44, 47 и 53 от 2012 г., бр. 15 и 66 от 2013 г.,
бр. 16, 53 и 98 от 2014 г. и бр. 10 от 2015 г.) в
чл. 10а, ал. 5, т. 4 думите „Главна дирекция
„Охранителна полиция“ се заменят с „Главна
дирекция „Национална полиция“.
§ 123. В Закона за резерва на въоръжените
сили на Република България (обн., ДВ, бр. 20
от 2012 г.; изм., бр. 15 и 66 от 2013 г., бр. 98
от 2014 г.) в § 4, ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби думата „категориите“
се заменя с „длъжностите“.
§ 124. В Закона за съдебната власт (обн.,
ДВ, бр. 64 от 2007 г.; изм., бр. 69 и 109 от
2008 г., бр. 25, 33, 42, 102 и 103 от 2009 г.,
бр. 59 от 2010 г., бр. 1, 23, 32, 45, 81 и 82 от
2011 г.; Решение № 10 на Конституционния
съд от 2011 г. – бр. 93 от 2011 г.; изм., бр. 20,
50 и 81 от 2012 г., бр. 15, 17, 30, 52, 66, 70 и 71
от 2013 г. и бр. 19, 21, 53, 98 и 107 от 2014 г.)
в чл. 144 ал. 3 се отменя.
§ 125. В Закона за физическото възпитание
и спорта (обн., ДВ, бр. 58 от 1996 г.; изм.,
бр. 53 от 1997 г., бр. 124 от 1998 г., бр. 51 и
81 от 1999 г., бр. 53, 55 и 64 от 2000 г., бр. 75
от 2002 г.; Решение № 6 на Конституционния
съд от 2002 г. – бр. 95 от 2002 г.; изм., бр. 120
от 2002 г., бр. 96 от 2004 г., бр. 88 и 103 от
2005 г., бр. 30, 34, 36 и 80 от 2006 г., бр. 41,
46 и 53 от 2007 г., бр. 50 от 2008 г., бр. 74 от
2009 г., бр. 50 и 96 от 2010 г., бр. 35 и 99 от
2011 г., бр. 45, 87 и 102 от 2012 г., бр. 15 и 68 от
2013 г. и бр. 21 и 66 от 2014 г.) в чл. 27, ал. 1
думите „служителите на Министерството на
вътрешните работи“ се заменят с „държавните
служители по чл. 142, ал. 1, т. 1 от Закона
за Министерството на вътрешните работи“.
§ 126. В Закона за частната охранителна
дейност (обн., ДВ, бр. 15 от 2004 г.; изм., бр. 105
от 2005 г., бр. 30, 34, 80 и 82 от 2006 г., бр. 53 и
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109 от 2007 г., бр. 69 от 2008 г., бр. 35, 59 и 73
от 2010 г., бр. 43 от 2011 г., бр. 44 от 2012 г. и
бр. 53 от 2014 г.) се правят следните изменения:
1. В чл. 14 думите „Главна дирекция „Охранителна полиция“ се заменят с „Главна
дирекция „Национална полиция“.
2. В чл. 16, ал. 1 думите „Главна дирекция
„Охранителна полиция“ се заменят с „Главна
дирекция „Национална полиция“.
3. В чл. 20:
а) в ал. 1 думата „Охранителна“ се заменя
с „Национална“;
б) в ал. 4 думата „Охранителна“ се заменя
с „Национална“.
4. В чл. 28, ал. 3 думите „Главна дирекция
„Охранителна полиция“ се заменят с „Главна
дирекция „Национална полиция“.
5. В чл. 37 навсякъде думите „Главна дирекция „Охранителна полиция“ се заменят
с „Главна дирекция „Национална полиция“.
6. В чл. 41, ал. 1 думите „Главна дирекция
„Охранителна полиция“, Главна дирекция
„Криминална полиция“ се заменят с „Главна
дирекция „Национална полиция“.
§ 127. В Закона за чужденците в Република
България (обн., ДВ, бр. 153 от 1998 г.; изм.,
бр. 70 от 1999 г., бр. 42 и 112 от 2001 г., бр. 45
и 54 от 2002 г., бр. 37 и 103 от 2003 г., бр. 37 и
70 от 2004 г., бр. 11, 63 и 88 от 2005 г., бр. 30 и
82 от 2006 г., бр. 11, 29, 52, 63 и 109 от 2007 г.,
бр. 13, 26, 28 и 69 от 2008 г., бр. 12, 32, 36, 74,
82, 93 и 103 от 2009 г., бр. 73 от 2010 г., бр. 9 и
43 от 2011 г., бр. 21 и 44 от 2012 г., бр. 16, 23,
52, 68, 70 и 108 от 2013 г. и бр. 53 от 2014 г.)
се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 33б, ал. 2 думите „Главна дирекция
„Гранична полиция“ се заменят с „дирекция
„Миграция“.
2. В чл. 33д думите „Главна дирекция
„Гранична полиция“ се заменят с „Дирекция
„Миграция“.
3. В чл. 44:
а) в ал. 1 изречение първо се изменя така:
„Принудителните административни мерки
се налагат със заповеди на председателя на
Държавна агенция „Национална сигурност“,
директорите на главните дирекции „Национална полиция“, „Гранична полиция“ и „Борба с
организираната престъпност“, директорите на
Столичната и областните дирекции, директора на дирекция „Миграция“, директорите на
регионалните дирекции „Гранична полиция“
на Министерството на вътрешните работи или
на оправомощени от тях длъжностни лица.“;
б) в ал. 6 след думите „издал заповедта“
се добавя „и ли ди рек торът на ди рек ци я
„Миграция“;
в) в ал. 7 думите „Главна дирекция „Гранична полици я“ се замен ят с „дирек ци я
„Миграция“;
г) в ал. 8, изречение второ думите „компетентните органи по ал. 1 съвместно с директора
на Главна дирекция „Гранична полиция“ се
заменят с „директора на дирекция „Миграция“.
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4. В чл. 54, ал. 3 думите „Главна дирекция
„Гранична полиция“ се заменят с „дирекция
„Миграция“.
§ 128. В Закона за управление на отпадъците (обн., ДВ, бр. 53 от 2012 г.; изм., бр. 66
от 2013 г.; Решение № 11 на Конституционния
съд от 2014 г. – бр. 61 от 2014 г.; изм., бр. 98 от
2014 г.) в чл. 48, ал. 3 думите „Охранителна
полиция“ се заменят с „Национална полиция“.
§ 129. Параграф 11, т. 1, § 12, 21, 36, 85, 86,
87, 88, § 91, т. 6, § 97, 98, 99, 100, 101, § 102,
т. 8, § 103, 104, 105, 106 и 125 влизат в сила
от 1 април 2015 г.
Законът е приет от 43-то Народно събрание на 12 февруари 2015 г. и е подпечатан с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
1128

УКАЗ № 27
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“
Законът за ратифициране на Споразумение
за въздушен транспорт между Европейската
общност и нейните държави членки, от една
страна, и Канада, от друга страна, подписано
в Брюксел на 17 декември 2009 г., приет от
ХLIIІ Народно събрание на 12 февруари 2015 г.
Издаден в София на 18 февруари 2015 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Христо Иванов

ЗАКОН

за ратифициране на Споразумение за въздушен транспорт между Европейската общност
и нейните държави членки, от една страна, и
Канада, от друга страна, подписано в Брюксел
на 17 декември 2009 г.
Член единствен. Ратифицира Споразумението за въздушен транспорт между Европейската
общност и нейните държави членки, от една
страна, и Канада, от друга страна, подписано
в Брюксел на 17 декември 2009 г.
Заключителна разпоредба
Параграф единствен. Законът влиза в сила
от деня на обнародването му в „Държавен
вестник“.
Законът е приет от 43-то Народно събрание на 12 февруари 2015 г. и е подпечатан с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
1033
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МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 27
ОТ 12 ФЕВРУАРИ 2015 Г.

за приемане на Наредба за допълнителните
мерки, свързани с прилагането на регламенти, приети съгласно чл. 15 от Директива
2009/125/ЕО на Европейския парламент и на
Съвета от 21 октомври 2009 г. за създаване
на рамка за определяне на изискванията
за екодизайн към продуктите, свързани с
енергопотреблението
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Член единствен. Приема Наредба за допълнителните мерки, свързани с прилагането на
регламенти, приети съгласно чл. 15 от Директива 2009/125/ЕО на Европейския парламент и
на Съвета от 21 октомври 2009 г. за създаване
на рамка за определяне на изискванията за
екодизайн към продуктите, свързани с енергопотреблението.
Заключителни разпоредби
§ 1. Отменя Наредбата за допълнителните
мерки, свързани с прилагането на регламенти,
приети съгласно чл. 15 от Директива 2009/125/
ЕО на Европейския парламент и на Съвета от
21 октомври 2009 г. за създаване на рамка за
определяне на изискванията за екодизайн към
продуктите, свързани с енергопотреблението,
приета с Постановление № 101 на Министерския съвет от 2010 г. (обн., ДВ, бр. 41 от
2010 г.; изм. и доп., бр. 58 от 2011 г. и бр. 43
и 105 от 2013 г.).
§ 2. Отменя Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието
на котли за гореща вода, предназначени
за работа с течни или газообразни горива
по отношение на коефициента на полезно
действие, приета с Постановление № 138 на
Министерския съвет от 2004 г. (обн., ДВ,
бр. 56 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 24, 28 и 40
от 2006 г., бр. 37 от 2007 г., бр. 97 от 2008 г.
и бр. 50 от 2014 г.).
§ 3. От мен я Пос та новлен ие № 101 на
Министерския съвет от 2010 г. за приемане
на Наредба за допълнителните мерки, свързани с прилагането на регламенти, приети
съгласно чл. 15 от Директива 2005/32/ЕО на
Европейския парламент и на Съвета от 6 юли
2005 г. за създаване на рамка за определяне
на изискванията за екодизайн към енергоемките продукти и за изменение на Директива
92/42/ЕИО на Съвета и директиви 96/57/ЕО
и 2000/55/ЕО на Европейския парламент и
на Съвета (ДВ, бр. 41 от 2010 г.).
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§ 4. От мен я Постановление № 138 на
Министерския съвет от 2004 г. за приемане
на Наредба за съществените изисквания и
оценяване съответствието на котли за гореща вода, предназначени за работа с течни
или газообразни горива, по отношение на
коефициента на полезно действие (ДВ, бр. 56
от 2004 г.).
§ 5. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
За министър-председател:
Томислав Дончев
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков

НАРЕДБА

за допълнителните мерки, свързани с прилагането на регламенти, приети съгласно чл. 15
от Директива 2009/125/ЕО на Европейския
парламент и на Съвета от 21 октомври
2009 г. за създаване на рамка за определяне
на изискванията за екодизайн към продуктите,
свързани с енергопотреблението
Г л а в а

п ъ р в а

ПРОЦЕДУРИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕТО
Чл. 1. (1) С наредбата се определят процедурите, с които се извършва оценяване
на съответствието на енергопотребяващите
продукти с изискванията за екопроектиране,
установени във:
1. член 4 от Регламент (ЕО) № 1275/2008 на
Комисията от 17 декември 2008 г. за прилагане
на Директива 2005/32/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на изискванията за екопроектиране към електрическото
и електронното битово и офис оборудване във
връзка с консумацията му на електроенергия
в режим „в готовност“ и режим „изключен“
(ОВ, L 339/45 от 18.12.2008 г.);
2. член 5 от Регламент (ЕО) № 107/2009 на
Комисията от 4 февруари 2009 г. за прилагане
на Директива 2005/32/ЕО на Европейския
парламент и на Съвета по отношение на
изискванията за екопроектиране за прости телевизионни приставки (ОВ, L 36/8 от
5.02.2009 г.);
3. член 4, параграф 1 от Регламент (ЕО)
№ 244/2009 на Комисията от 18 март 2009 г.
за прилагане на Директива 2005/32/ЕО на
Европейския парламент и на Съвета по отношение на изискванията за екопроектиране
на ненасочени лампи за бита (ОВ, L 76/3 от
24.03.2009 г.);
4. член 4 от Регламент (ЕО) № 245/2009 на
Комисията от 18 март 2009 г. за прилагане
на Директива 2005/32/ЕО на Европейския
парламент и на Съвета по отношение на изис-
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кванията за екопроектиране на луминесцентни
лампи без вграден баласт, газоразрядни лампи
с висок интензитет и баласти и осветители,
които могат да работят с такива лампи, както
и за отменяне на Директива 2000/55/ЕО на
Европейския парламент и на Съвета (ОВ, L
76/17 от 24.03.2009 г.);
5. член 4 от Регламент (ЕО) № 278/2009 на
Комисията от 6 април 2009 г. за прилагане
на Директива 2005/32/ЕО на Европейския
парламент и на Съвета във връзка с изискванията за екопроектиране на външни електрозахранващи устройства по отношение на
консумираната мощност на празен ход и на
средния КПД в работен режим (ОВ, L 93/3
от 7.04.2009 г.);
6. член 4 от Регламент (ЕО) № 640/2009 на
Комисията от 22 юли 2009 г. за прилагане
на Директива 2005/32/ЕО на Европейския
парламент и на Съвета по отношение на
изискванията за екопроектиране на електродвигатели (ОВ, L 191/26 от 23.07.2009 г.);
7. член 4 от Регламент (ЕО) № 641/2009 на
Комисията от 22 юли 2009 г. за прилагане
на Директива 2005/32/ЕО на Европейския
парламент и на Съвета по отношение на изискванията за екопроектиране на безсалникови
автономни циркулационни помпи и безсалникови вградени в продукти циркулационни
помпи (ОВ, L 191/35 от 23.07.2009 г.);
8. член 4, ал. 1 от Регламент (ЕО) № 642/2009
на Комисията от 22 юли 2009 г. за прилагане
на Директива 2005/32/ЕО на Европейския
парламент и на Съвета по отношение на изис
кванията за екопроектиране на телевизори
(ОВ, L 191/42 от 23.07.2009 г.);
9. член 4, параграф 1 от Регламент (ЕО)
№ 643/2009 на Комисията от 22 юли 2009 г.
за прилагане на Директива 2005/32/ЕО на
Европейския парламент и на Съвета по отношение на изискванията за екопроектиране
на домашни хладилни уреди (ОВ, L 191/53 от
23.07.2009 г.);
10. член 4, параграф 1 от Регламент (ЕС)
№ 1015/2010 на Комисията от 10 ноември
2010 г. за прилагане на Директива 2009/125/
ЕО на Европейския парламент и на Съвета
по отношение на изискванията за екопроектиране на домашни перални машини (ОВ, L
293/21 от 11.11.2010 г.);
11. член 4, параграф 1 от Регламент (ЕС)
№ 1016/2010 на Комисията от 10 ноември
2010 г. за прилагане на Директива 2009/125/
ЕО на Европейския парламент и на Съвета
по отношение на изискванията за екопроектиране на домакински съдомиялни машини
(ОВ, L 293/31 от 11.11.2010 г.);
12. член 4 от Регламент (ЕС) № 327/2011
на Комисията от 30 март 2011 г. за прилагане
на Директива 2009/125/ЕС на Европейския
парламент и на Съвета по отношение на
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изискванията за екопроектиране на вентилатори, задвижвани от двигатели с входяща
електрическа мощност между 125 W и 500 kW
(ОВ, L 90/8 от 6.04.2011 г.);
13. член 4, параграф 1 от Регламент (ЕС)
№ 206/2012 на Комисията от 6 март 2012 г.
за прилагане на Директива 2009/125/ЕО на
Европейския парламент и на Съвета по отношение на изискванията за екопроектиране на
климатизатори и вентилатори за разхлаждане
(ОВ, L 72/7 от 10.03.2012 г.);
14. член 4 от Регламент (ЕС) № 547/2012
на Комисията от 25 юни 2012 г. за прилагане
на Директива 2009/125/ЕО на Европейския
парламент и на Съвета по отношение на изискванията за екопроектиране на водни помпи
(ОВ, L 165/28 от 26.06.2012 г.);
15. член 4, параграф 1 от Регламент (ЕС)
№ 932/2012 на Комисията от 3 октомври 2012 г.
за прилагане на Директива 2009/125/ЕО на
Европейския парламент и на Съвета по отношение на изискванията за екопроектиране
на битови барабанни сушилни машини (ОВ,
L 278/1 от 12.10.2012 г.);
16. член 4, параграф 1 от Регламент (ЕС)
№ 1194/2012 на Комисията от 14 декември
2012 г. за прилагане на Директива 2009/125/
ЕО на Европейския парламент и на Съвета
по отношение на изискванията за екопроектиране на насочени лампи, светодиодни лампи
и съответстващото оборудване (ОВ, L 342/1
от 14.12.2012 г.);
17. член 6 от Регламент (ЕС) № 617/2013
на Комисията от 26 юни 2013 г. за прилагане
на Директива 2009/125/ЕО на Европейския
парламент и на Съвета по отношение на
изискванията за екопроектиране на компютри и компютърни сървъри (ОВ, L 175/13 от
27.06.2013 г.);
18. член 4, параграф 1 от Регламент (ЕС)
№ 666/2013 на Комисията от 8 юли 2013 г.
за прилагане на Директива 2009/125/ЕО на
Европейския парламент и на Съвета по отношение на изискванията за екопроектиране на
прахосмукачки (ОВ, L 192/24 от 13.07.2013 г.);
19. член 4, параграф 1 от Регламент (ЕС)
№ 813/2013 на Комисията от 2 август 2013 г.
за прилагане на Директива 2009/125/ЕО на
Европейския парламент и на Съвета по отношение на изискванията за екопроектиране на
отоплителни топлоизточници и комбинирани
топлоизточници (ОВ, L 239/136 от 6.09.2013 г.);
20. член 4, параграф 1 от Регламент (ЕС)
№ 814/2013 на Комисията от 2 август 2013 г.
за прилагане на Директива 2009/125/ЕО на
Европейския парламент и на Съвета по отношение на изискванията за екопроектиране
на водоподгреватели и топлоакумулиращи
резервоари за гореща вода (ОВ, L 239/162 от
6.09.2013 г.);
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21. член 4, параграф 1 от Регламент (ЕС)
№ 66/2014 на Комисията от 14 януари 2014 г.
за прилагане на Директива 2009/125/ЕО на
Европейския парламент и на Съвета по отношение на изискванията за екопроектиране
на битови фурни, котлони и абсорбатори (ОВ,
L 29/33 от 31.01.2014 г.);
22. член 4 от Регламент (ЕС) № 548/2014 на
Комисията от 21 май 2014 г. за прилагане на
Директива 2009/125/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на малките,
средните и големите силови трансформатори
(ОВ, L 152/1 от 22.05.2014 г.);
23. член 5, параграф 1 от Регламент (ЕС)
№ 1253/2014 на Комисията от 7 юли 2014 г.
за прилагане на Директива 2009/125/ЕО на
Европейския парламент и на Съвета по отношение на изискванията за екопроектиране
на вентилационни агрегати (ОВ, L 337/8 от
25.11.2014 г.).
(2) С наредбата се определят и процедурите,
с които се извършва оценяване на съответствието на отоплителни топлоизточници с изис
кванията за екопроектиране, съгласно чл. 9
от Регламент (ЕС) № 813/2013 на Комисията
от 2 август 2013 г. за прилагане на Директива
2009/125/ЕО на Европейския парламент и на
Съвета по отношение на изискванията за еко
проектиране на отоплителни топлоизточници
и комбинирани топлоизточници.
Чл. 2. При оценяване на съответствието на
енергопотребяващите продукти по чл. 1, ал. 1
с изискванията за екопроектиране производителят може да избира между процедурите:
1. „Вътрешен проектен контрол“ съгласно
приложение № 1;
2. „Управленска система за оценяване на
съответствие“ съгласно приложение № 2.
Чл. 3. (1) Съответствието на отоплителните топлоизточници по чл. 1, ал. 2 с изискванията за екопроектиране се оценява съгласно
процедурата „ЕО изследване на типа“ – модул
В, съгласно приложение № 3 и една от следните процедури – по избор на производителя:
1. съответствие с типа – модул С, съгласно
приложение № 4;
2. осигуряване качеството на производството – модул D, съгласно приложение № 5;
3. осигуряване качеството на продукта –
модул E, съгласно приложение № 6.
(2) Съответствието със съществените изис
к вани я на отоплителни топлоизточници,
които използват газово гориво, се оценява
по процед у рите, установени в Наредбата
за съществените изисквания и оценяване
съответствието на газовите уреди, приета с
Постановление № 250 на Министерския съвет
от 2003 г. (обн., ДВ, бр. 100 от 2003 г.; изм. и
доп., бр. 24 и 40 от 2006 г. и бр. 50 от 2013 г.).
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в т о р а

РЕД ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЯ НА
ЛИЦА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОЦЕНЯВАНЕ
НА СЪОТВЕТСТВИЕТО И ПРОВЕРКИ ЗА
СПАЗВАНЕ НА УСЛОВИЯТА, ПРИ КОИТО
Е ИЗДАДЕНО РАЗРЕШЕНИЕТО
Чл. 4. Лицето, което кандидатства за получаване на разрешение за оценяване на съответствието на отоплителни топлоизточници,
трябва да отговаря на изискванията на чл. 10,
ал. 1 от Закона за техническите изисквания
към продуктите (ЗТИП), на БДС ЕN ISO/IEC
17065, БДС ЕN ISO/IEC 17021 и БДС ЕN ISO/
IEC 17025+AC в зависимост от процедурите и
продуктите, за които кандидатства, и:
1. да може да изпълнява една или повече
процедури за оценяване на съответствието на
отоплителни топлоизточници;
2. да има поне един член с опит в оценяване
на съответната технология на производство
на отоплителни топлоизточници;
3. да има методики и инструкции за изпитване на отоплителни топлоизточници, когато
не се прилагат изискванията на български
стандарти, с които се въвеждат хармонизирани
европейски стандарти;
4. да има най-малко един компетентен
одитор, който да отговаря на изискванията на
БДС EN ISO 19011 и да има опит в областта на
технологията на производство на отоплителни
топлоизточници при извършване на оценката
на внедрената система по качеството, когато
това се изисква от процедурата за оценяване
на съответствието, за която кандидатства;
5. да има наръчник и процедури на системата по качеството.
Чл. 5. (1) Лицето по чл. 4 подава до председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) писмено
заявление, в което се посочват продуктите
и процедурите, за които желае да получи
разрешение. Към заявлението се прилагат:
1. единен идентификационен код (ЕИК) по
чл. 23 от Закона за търговския регистър или
копие от акта за създаването, когато лицето
е създадено с акт на Министерския съвет;
2. справка в табличен вид, съдържаща
ви довете п род у к т и, п ри лож ими те за тя х
съществени изисквания, хармонизираните
стандарти или методиките и инструкциите за
измерване и изпитване, които ще се прилагат
при оценяване на съответствието;
3. копия от трудови и граждански договори
на персонала, документи за завършено образование, допълнително придобита квалификация и професионална автобиография, както
и справка относно неговата компетентност и
опит за извършване на оценяване на съответствието по заявения обхват;
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4. справка за техническите средства за
извършване на изпитвания като част от процедурите за оценяване на съответствието, с
които разполагат собствените му лаборатории
и/или лабораториите, с които има сключени
договори;
5. копие от сключените договори с подизпълнители, когато има такива;
6. копие от сертификатите за акредитация
на лабораториите, когато има такива;
7. декларации на лицето и на наетия от
него персонал за обстоятелствата по чл. 10,
ал. 1, т. 3, 5 и 8 ЗТИП;
8. удостоверение от съответните компетентни органи за обстоятелствата по чл. 10,
ал. 1, т. 7 ЗТИП;
9. копие от договора за застраховка за вредите, които могат да настъпят вследствие на
неизпълнение на задълженията му, свързани
с дейностите по оценяване на съответствието;
10. списък на български стандарти, с които се въвеждат хармонизирани европейски
стандарти, които притежава, отнасящи се до
продуктите, посочени в заявлението;
11. методики и инструкции за изпитване
на продуктите, когато не се прилагат стандартите по т. 10;
12. копие от документи, удостоверяващи
завършено образование, обучение за одитори,
професионален и одиторски опит съгласно
изискванията на БДС EN ISO 19011, на одитора, който ще извършва оценяване на внедрената система по качеството, когато това
се изисква от процедурата за оценяване на
съответствието;
13. наръчник и процедурите на системата
по качеството;
14. документираните процедури за оценяване на съответствието, за които кандидатства;
15. документ за платена такса за установяване съответствието на документите с
изискванията на чл. 10, ал. 1 и 2 ЗТИП и
на чл. 27, ал. 1 от Тарифа № 11 за таксите,
които се събират в системата на Държавната
агенция за метрологичен и технически надзор
по Закона за държавните такси, утвърдена с
Постановление № 97 на Министерския съвет
от 1999 г. (обн., ДВ, бр. 50 от 1999 г.; изм. и
доп., бр. 10 от 2000 г., бр. 94 и 115 от 2002 г.,
бр. 17 и 49 от 2003 г. и бр. 103 от 2012 г.).
(2) В случаите по чл. 11, ал. 2 ЗТИП лицето, което кандидатства за получаване на
разрешение за оценяване на съответствието,
подава до председателя на ДАМТН заявлението по ал. 1, придружено от:
1. документите по ал. 1, т. 1 – 6, 8 – 12,
14 и 15;
2. сертификат за акредитация от орган по
акредитация в зависимост от продуктите и
процедурите, за които кандидатства:
а) за „ЕО изследване на типа“ – модул B,
съгласно приложение № 3 – по стандарти БДС
EN ISO/IEC 17065 и БДС EN ISO/IEC 17025;
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б) за „Съответствие с типа“ – модул C,
съгласно приложение № 4 – по стандарти БДС
ЕN ISO/IEC 17021 и БДС EN ISO/IEC 17025;
в) за „Осигуряване качеството на производството“ – модул D, съгласно приложение
№ 5 – по стандарт БДС EN ISO/IEC 17021;
г) за „Осигуряване качеството на продук
та“ – модул E, съгласно приложение № 6 – по
стандарт БДС EN ISO/IEC 17021.
(3) При положителен резултат от проверките на документите по ал. 1 и 2 кандидатът
за издаване на разрешение за оценяване на
съответствието внася такси за извършване на
проверка на място за установяване на техническата компетентност и способността за
изпълнение на заявените процедури, определени в чл. 27, ал. 1 от Тарифа № 11 за таксите,
които се събират в системата на ДАМТН по
Закона за държавните такси.
Чл. 6. (1) Оценяването на изпълнението на
изискванията по чл. 4 се извършва съгласно
процеду ра, у твърдена от председателя на
ДАМТН, която се предоставя на заявителя.
(2) В с рок 6 месеца о т пол у ча ва не т о
на документите по чл. 5 председателят на
ДАМТН издава разрешение за извършване на
оценяване на съответствието на отоплителни
топлоизточници или отказва издаването му
с мотивирана заповед.
(3) При издаване на разрешението за оценяване на съответствието на отоплителни
топлоизточници се заплащат такси, определени в чл. 27, ал. 1 от Тарифа № 11 за таксите,
които се събират в системата на Държавната
агенция за метрологичен и технически надзор
по Закона за държавните такси.
(4) Разрешението за оценяване на съответствието не може да се прехвърля или
да се преотстъпва на други физически или
юридически лица.
Чл. 7. (1) Държавната агенция за метролог и чен и т ех н и ческ и на дзор п роверя ва
периодично лицето, получило разрешение за
оценяване на съответствието, за спазване на
условията, при които е получило разрешението,
и за изпълнение на процедурите за оценяване
на съответствието.
(2) Проверките по ал. 1 са планови и извънредни и се извършват от комисия, определена
със заповед на председателя на ДАМТН.
(3) Плановите проверки на лицето по ал. 1
се извършват най-малко веднъж годишно от
датата на издаване на разрешението съгласно
годишен график за проверки и обхващат:
1. изпълнените процедури за оценяване на
съответствието;
2. функционирането на системата по качеството;
3. състоянието на техническите средства
за измерване и изпитване;
4. актуалността на прилаганите стандарти;
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5. взаимодействието с подизпълнителите
и дейността им като част от процедурите за
оценяване на съответствието;
6. постъпилите жалби, възражения, рекламации и начините за тяхното уреждане;
7. издадените сертификати и одобрения в
резултат на извършените процедури за оценяване на съответствието.
(4) Извънредните проверки по чл. 14в, ал. 2
ЗТИП се извършват на място при лицата по
ал. 1 и обхващат:
1. допуснатите несъответствия с изискванията на чл. 10 ЗТИП, за които е постъпила
информация, причините за възникването им
и начините за тяхното отстраняване;
2. пропуски при изпълнение на процедурите
за оценяване на съответствието;
3. въ змож нос т та на л и цет о, пол у ч и ло
разрешение за оценяване на съответствието,
да продължава да извършва дейността си по
оценяване на съответствието.
(5) При извършване на проверките по ал. 3
и 4 лицето, получило разрешение за оценяване
на съответствието на продуктите, заплаща
разходите за командироване на експертите
от комисията по ал. 2.
(6) Когато комисията по ал. 2 констатира
нарушения по чл. 14в, ал. 4 и чл. 15 ЗТИП,
тя изготвя и представя на председателя на
ДАМТН доклад за временно спиране или
отнемане на разрешението на лицето по ал. 1.
Чл. 8. Лицето, получило разрешение за
оценяване на съответствието на отоплителни
топлоизточници, е длъжно всяка година до
31 януари да представя годишен доклад за
дейността си за предходната година, който
включва общия брой на извършените оценки за съответствието по видове продукти и
процедури за оценяване на съответствието,
списък на издадените сертификати и одобрения, отказите за издаване на сертификат и/
или одобрения, общия брой на предявените
жалби, възражения, рекламации и предприетите действия за уреждането им.
ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 1. Наредбата въвежда приложение IV и
приложение V на Директива 2009/125/ЕО на
Европейския парламент и на Съвета от 21
октомври 2009 г. за създаване на рамка за
определяне на изискванията за екодизайн към
продуктите, свързани с енергопотреблението, и чл. 7, параграф 2, чл. 8, и приложения
III – V от Директива на Съвета 92/42/ЕЕО
от 21 май 1992 г. относно изискванията към
нови котли за топла вода, подгрявани с течни
или газообразни горива.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 2. Наредбата се приема на основание
чл. 26а, ал. 3 от Закона за техническ ите
изисквания към продуктите.
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Приложение № 1
към чл. 2, т. 1
Процедура „Вътрешен проектен контрол“
1. „Вътрешен проектен контрол“ е процедура за оценяване на съответствието, чрез която
производителят или негов упълномощен представител, който осъществява задълженията,
определени в т. 2, гарантира и декларира, че
продуктът отговаря на съответните изисквания
на регламентите по чл. 1, ал. 1. Декларацията
за съответствие може да се отнася за един или
повече продукти и трябва да се съхранява от
производителя.
2. Производителят трябва да състави досие с
техническата документация на продукта, което
дава възможност за оценяване на съответствието
на продукта с изискванията на регламентите по
чл. 1, ал. 1. Документацията трябва да съдържа:
а) общо описание на продукта и предназначението му;
б) резултатите от съответните проучвания за
екологично оценяване, направени от производителя, и/или позовавания на библиография за
екологично оценяване, или казуси, които могат
да се използват от производителя за оценяване,
документиране и определяне на решения за
проектирането на продукта;
в) екологичния профил, когато се изисква от
регламентите по чл. 1, ал. 1;
г) елементи от спецификацията за проектирането на продукта, свързани с екологичните
аспекти при проектирането на продукта;
д) сп ис ък на х армон изи ра н и с та н дар т и,
приложени изцяло или частично, и описание
на решенията, приети, за да се изпълнят изискванията на регламентите по чл. 1, ал. 1, когато
не са приложени хармонизирани стандарти
или когато тези хармонизирани стандарти не
включват изцяло изискванията на регламентите
по чл. 1;
е) копие на информацията относно екологичните аспекти при проектирането на продукта,
предоставена в съответствие с изискванията,
определени в чл. 26д, ал. 3, 5 и 6 от Закона за
техническите изисквания към продуктите;
ж) резултатите от измервания на изпълнените
изисквания за екопроектиране, включително
подробни данни за съответствието на измерванията с изискванията за екопроектиране, дадени
в регламентите по чл. 1, ал. 1.
3. Производителят трябва да вземе всички
необходими мерки, за да гарантира, че продуктът
е произведен в съответствие със спецификациите
за проектиране, посочени в т. 2, и с изискванията на регламента, който е приложим за него.

Приложение № 2
към чл. 2, т. 2
Процедура „Управленска система за оценяване
на съответствие“
1. „Управленска система за оценяване на
съответствие“ е процедура за оценяване на съответствието, чрез която производителят, който
осъществява задълженията, определени в т. 2,
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гарантира и декларира, че продуктът отговаря
на съответните изисквания на регламентите по
чл. 1, ал. 1. Декларацията за съответствие може да
се отнася за един или повече продукти и трябва
да се съхранява от производителя.
2. За оценяване на съответствието на продукта
може да се използва управленска система, при
условие че производителят изпълнява екологичните елементи, определени в т. 3.
3. Производителят трябва да е в състояние
да дока же съот ветст вие с изиск вани я та на
регламентите по чл. 1, ал. 1. Производителят
трябва също да е в състояние да осигури рамка
за определяне и преглед на целите и показателите на екологичното представяне на продукта с
оглед подобряването на цялостното екологично
представяне на продукта.
4. Всички мерки, приети от производителя
за подобряването на цялостното екологично
представяне на продукта и за създаването на
неговия екологичен профил, ако се изисква от
регламентите по чл. 1, ал. 1, чрез проектиране
и производство, т рябва да се док у ментират
систематизирано и методично във формата на
писмени процедури и инструкции.
5. Процедурите и инструкциите трябва да
съдържат съответстващо описание на:
а) списъка на документите, които трябва да
се изготвят, за да се докаже съответствието на
продукта, и при необходимост – да се осигури
достъп до него;
б) целите и показателите на екологичното
представяне на продукта и организационната
структура, отговорностите, правомощията на
ръководството и разпределението на ресурсите
за тяхното постигане и поддържане;
в) проверките и изпитванията, които трябва
да се проведат, след като продуктът е произведен,
за да се установи представянето на продукт а в
сравнение с показателите за екологично представяне;
г) процедурите за контролиране на изискваната документация и за гарантиране, че тя редовно
се актуализира;
д) метода на верификация на изпълнението
и ефективността на екологичните елементи на
управленската система.
6. Производителят трябва да създаде и да
поддържа:
а) процедури за създаване на екологичния
профил на продукта;
б) цели и показатели на екологичното представяне на продукта, които разглеждат технологичните възможности, като се вземат под внимание
техническите и икономическите изисквания;
в) програма за постигане на тези цели.
7. Документацията относно управленската
система трябва да отговаря на следните изисквания:
а) отговорностите и пълномощията трябва
да бъдат определени и документирани, за да
се осигури ефективно екологично представяне
на продукта и отчитане на работата му – с цел
контрол и усъвършенстване;
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б) документите трябва да посочват какви
техники за контрол и верификация на проектирането и какви технологични и системни мерки
са използвани при проектирането на продукта;
в) производителят трябва да създаде и поддържа информация, включваща описание на
ключовите екологични елементи на управленската система и процедурите за контролиране
на всички изисквани документи.
8. Документацията за продукта трябва да
съдържа:
а) общо описание на продукта и предназначението му;
б) резултатите от съответните проучвания за
екологично оценяване, направени от производителя, и/или позовавания на библиография за
екологично оценяване, или казуси, които могат
да се използват от производителя за оценяване,
документиране и вземане на решения за проектирането на продукта;
в) екологичния профил, ако се изисква от
регламентите по чл. 1, ал. 1;
г) документи, представящи резултатите от
измервания на изпълнените изисквания за еко
проектиране, включително подробни данни за
съответствието на измерванията с изискванията
за екопроектиране, дадени в регламентите по
чл. 1, ал. 1;
д) създадени от производителя спецификации, посочващи по-специално хармонизираните
стандарти, които са използвани; когато не са
приложени хармонизирани стандарти или когато
те не включват изцяло изискванията на регламентите по чл. 1, ал. 1, се посочват средствата,
използвани за осигуряване на съответствие;
е) копие на информацията относно екологичните аспекти на проектирането на продукта,
предоставена в съответствие с изискванията,
определени в чл. 26д, ал. 3, 5 и 6 от Закона за
техническите изисквания към продуктите.
9. Производителят трябва:
а) да взема всички необходими мерки, за да
гарантира, че продуктът е произведен в съответствие с неговата спецификация за проектиране
и с изискванията на регламента по чл. 1, ал. 1,
който се прилага към него;
б) да създава и да поддържа процедури за
разкриване и реагиране в случай на несъответствие и да внася промени в документираните
процедури, произтичащи от коригиращо действие;
в) да извършва най-малко веднъж на три
години пълен вътрешен одит на управленската
система в частта є за екологичните елементи.

Приложение № 3
към чл. 3, ал. 1
Процедура за оценяване на съответствието
„ЕО изследване на типа“ – модул В
1. „ЕО изследване на типа“ – модул В, е част
от процедура за оценяване на съответствието,
чрез която нотифициран орган установява и
удостоверява, че даден образец на отоплителен
топлоизточник, който е представителен за продукцията, отговаря на приложимите изисквания
на наредбата.
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2. Производителят или негов упълномощен
представител, установен на територи ята на
Европейския съюз, подава заявлението за ЕО
изследване на типа до избран от него нотифициран орган. Заявлението включва:
а) наименованието и адреса на производителя,
а в случай че заявлението е представено от неговия упълномощен представител – допълнително
името и адреса на същия;
б) писмена декларация, че заявлението не е
подадено до друг нотифициран орган;
в) техническата документация съгласно т. 3.
3. Заявителят предоставя на разположение на
нотифицирания орган образец на отоплителен
топлоизточник, който е представителен за продукцията, наричан по-долу „тип“. Нотифицираният
орган може да поиска още образци, ако това е
необходимо за провеждането на програмата за
изпитване.
4. Тех ни ческата док у мен тац и я т рябва да
дава възможност да се извърши оценяване на
съответствието на отоплителния топлоизточник
с изискванията на наредбата. Тя трябва да обхваща проектирането, производството и начина
на работа на отоплителния топлоизточник и да
съдържа:
а) общо описание на типа;
б) идеен проект и производствени чертежи и
диаграми на съставните части, възли, схеми и др.;
в) описания и обяснения, необходими за разбиране на чертежите и диаграмите, както и на
начина на работа на продукта;
г) списък на българските стандарти, с които
се въвеждат хармонизирани европейски стандарти, които са приложени изцяло или частично, и
описания на решенията, приети за изпълнение
на съществените изисквания, когато не са приложени такива стандарти;
д) резултати от направените изчисления при
проектиране, от извършените изпитвания и други;
е) протоколи от изпитванията.
5. Нотифицираният орган трябва:
а) да изследва техническата документация и да
се провери, че типът е произведен в съответствие
с нея; да установи елементите, които са били
проектирани в съответствие с изискванията на
българските стандарти, с които се въвеждат хармонизирани европейски стандарти, и елементите,
които са били проектирани, без да се прилагат
изискванията на тези стандарти;
б) да извърши или да възложи да се извършат подходящите изследвания и необходимите
изпитвания, за да се установи дали приетите от
производителя решения осигуряват съответствие
със съществените изисквания, в случай че изискванията на българските стандарти, с които се
въвеждат хармонизирани европейски стандарти,
не са приложени;
в) да извърши или да възложи да се извършат
подходящите изследвания и необходимите изпитвания, за да установи дали когато производителят е избрал да прилага съответните български
стандарти, с които се въвеждат хармонизирани
европейски стандарти, те са били действително
приложени;
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г) да съгласува със заявителя мястото, където
да се проведат изследванията и необходимите
изпитвания.
6. Когато типът съответства на изискванията
на наредбата, лицето, извършило оценяване на
съответствието, издава на заявителя ЕО сертификат за изследване на типа. Сертификатът съдържа
името и адреса на производителя, заключенията
от изследването и необходимата информация за
идентифициране на одобрения тип.
7. Към сертификата се прилага списък на съответните части на техническата документация.
8. Копие от списъка по т. 7 се съхранява от
нотифицирания орган.
9. ЕО сертификатът за изследване на типа
има срок на валидност 10 години.
10. Когато нотифицираният орган откаже да
издаде ЕО сертификат за изследване на типа
на производителя или на негов упълномощен
представител, установен в Европейския съюз, той
трябва да посочи подробни мотиви за решението
си. Посочва се и процедура за обжалване.
11. Заявителят информира нотифицирания орган, който съхранява техническата документация,
отнасяща се до ЕО сертификата за изследване
на типа, за всички изменения на одобрения
отоплителен топлоизточник, които могат да
повлияят на съответствието със съществените
изисквания или с предписаните условия за експлоатация на продукта.
12. Измененията, внесени от производителя
в одобрания тип, които могат да повлияят на
съответствието със съществените изисквания
или с предписаните условия за експлоатация
на продукта, трябва да получат допълнително
одобрение от нотифицирания орган. Допълнителното одобрение се издава като допълнение
към първоначалния ЕО сертификат за изследване на типа.
13. Нотифицираният орган уведомява другите
нотифицирани органи за издадените ЕО сертификати за изследване на типа и за допълненията
към тях, както и за оттеглените ЕО сертификати
за изследване на типа.
14. Другите нотифицирани органи могат да
получат копия от ЕО сертификатите за изследване на типа и/или на допълненията към тях.
Приложенията към сертификатите се държат на
разположение на тези органи.
15. Производителят или неговият упълномощен представител, установен в Европейския съюз,
съхранява техническата документация заедно с
копия от ЕО сертификатите за изследване на
типа и с допълненията към тях за срок 10 години
след производството на последния екземпляр
от съответния тип отоплителен топлоизточник.
16. Когато нито производителят, нито неговият упълномощен представител са установени
в Европейския съюз, задължението да съхранява
техническата документация е на лицето, което
пуска продукта на пазара.
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Приложение № 4
към чл. 3, ал. 1, т. 1
Процедура за оценяване на съответствието
„Съответствие с типа“ – модул C
1. „Съответствие с типа“ – модул С, е част от
процедура за оценяване на съответствието, чрез
която производителят или неговият упълномощен
представител, установен в Европейския съюз,
осигурява и декларира, че посочените продукти
са в съответствие с типа, описан в ЕО сертификата за изследване на типа, и отговарят на
приложимите към тях изисквания на наредбата.
2. Производителят нанася върху всеки продукт
„СЕ“ маркировка и съставя писмена декларация
за съответствие.
3. Производител ят т рябва да предприеме
всички необходими мерки, за да осигури, че
производственият процес гарантира съответствието на произведения продукт с типа, описан
в ЕО сертификата за изследване на типа, и със
съществените изисквания на наредбата.
4. Производителят или неговият упълномощен
представител съхранява копие от декларацията
за съответствие за срок 10 години след производството на последния екземпляр от съответния
отоплителен топлоизточник.
5. Когато нито производителят, нито неговият упълномощен представител са установени в
Европейския съюз, задължението да съхранява
техническата документация е на лицето, което
пуска продукта на пазара.
6. Нотифицираният орган, избран от производителя, извършва или възлага извършването наймалко веднъж годишно на изследване на продукта
на произволен интервал от време. Той изследва
подходящ образец от завършените продукти, взет
на място, и извършва подходящи изпитвания,
определени в приложимите български стандарти,
с които се въвеждат хармонизирани европейски
стандарти, или извършва равностойни на тях
изпитвания, за да се установи съответствието на
продукта с изискванията на наредбата. В случай
че един или повече образци от изследваните
продукти не показват съответствие, нотифицираният орган предприема необходимите мерки
да не се допускат на пазара продукти, които не
съответстват на изискванията.

Приложение № 5
към чл. 3, ал. 1, т. 2
Процед у ра за оценяване на съответствието
„Осигуряване качеството на производството“ –
мод ул D
1. „Осигуряване качеството на производството“ – модул D, е част от процедура за оценяване
на съответствието, чрез която производителят,
който изпълнява задълженията по т. 3, осигурява
и декларира, че посочените продукти съответстват на типа, описан в ЕО сертификата за изследване на типа, и отговарят на изискванията
на наредбата.
2. Производителят нанася върху всеки продукт
„СЕ“ маркировка и съставя писмена декларация
за съответствие. Маркировката се придружава
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от идентификационния номер на нотифицирания орган, извършил оценяване на системата
за осигуряване качеството на производството и
проверките по т. 16 и 17.
3. Производителят прилага одобрена система
по качество на производството, крайния контрол
и изпитванията на продуктите в съответствие
с т. 4 – 13 и подлежи на надзор в съответствие
с т. 14 – 17.
4. Производителят подава заявление за оценяване на системата по качеството до избран от
него нотифициран орган. Заявлението съдържа:
а) всички необходими данни за съответните
категории продукти;
б) документацията на системата по качеството;
в) техническата документация на одобрения
тип и копие от ЕО сертификата за изследване
на типа.
5. Системата по качеството трябва да осигури
съответствието на продуктите с типа, описан
в ЕО сертификата за изследване на типа, и с
приложимите към тях изисквания на наредбата.
6. Всички елементи, изисквания и предписания, приети от производителя, трябва да са
систематизирани и подредени под формата на
документирани правила, процедури и инструкции.
Документацията на системата по качеството
трябва да позволява еднозначно тълкуване на
програмите, плановете, наръчниците и записите
по качеството и да съдържа описание на:
а) целите по отношение на качеството и
организационната структура, отговорностите и
правомощията на ръководството по отношение
качеството на продуктите;
б) производствените процеси, контрола на
качеството и техниките за осигуряване на качеството, както и методите и систематизираните
действия, които ще се прилагат;
в) изследванията и изпитванията, които ще
се извършват преди, по време и след производството, и тяхната периодичност;
г) записите по качеството, като доклади от
контрола и данни от изпитвания и калибриране,
доклади за квалификацията на ангажирания
персонал и др.;
д) начините, позволяващи да се контролира
постигането на изискваното качество на продук
тите и ефикасното функциониране на системата
по качеството.
7. Нотифицираният орган оценява системата
по качеството, за да определи дали тя съответства на изискванията по т. 5 и 6. Той приема,
че системата по качеството съответства на изискванията, ако тя прилага съответните български
стандарти, с които се въвеждат хармонизирани
европейски стандарти. Процедурата за оценяване
включва проверка в работните помещения.
8. Екипът одитори трябва да включва поне
едно лице с опит в оценяване на технологията,
отнасяща се за съответния продукт.
9. Нотифицираният орган съобщава на производителя писмено своето решение от одита.
Решението съдържа заключенията от изследването и мотивираното решение от оценяването.
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10. Производи тел я т т рябва да изпълн ява
задълженията си, произтичащи от одобрената
система по качеството, и да осигурява нейното
правилно и ефективно функциониране.
11. Производителят или неговият упълномощен представител е длъжен да уведомява нотифицирания орган, който е одобрил системата по
качеството, за всяко планирано нейно изменение.
12. Нотифицираният орган оценява предложените изменения и решава дали изменената
система по качеството ще продължи да отговаря
на изискванията по т. 5 и 6, или е необходимо
ново оценяване.
13. Нотифицираният орган уведомява писмено
производителя за своето решение. Съобщението
съдържа заключенията от изследването и мотивираното решение от оценяването.
14. Надзорът, извършван от нотифицирания
орган, има за цел да провери дали производителят
изпълнява точно задълженията, произтичащи от
одобрената система по качеството.
15. Производителят трябва да осигури на
нотифицирания орган достъп за целите на проверката до местата за производство, контрол,
изпитване и съхраняване на продукцията и да
му предостави необходимата информация, като:
а) документацията на системата по качеството;
б) записите по качеството, като доклади от
контрола, данни от изпитванията и калибрирането, доклади за квалификацията на съответния
персонал и др.
16. Нотифицираният орган извършва периодични одити, за да се увери, че производителят
поддържа и прилага одобрената система по
качеството и предава док лад от одитите на
производителя.
17. Нотифицираният орган може да прави внезапни проверки на производителя и да извършва
или да възлага извършването на изпитвания, с
което да провери дали системата по качеството
функционира коректно. Той предава на производителя доклад от проверката, ако е необходимо,
и протокол с резултатите от изпитванията, когато
такива са извършени.
18. Производителят трябва за срок 10 години
след производството на последния екземпляр от
съответния отоплителен топлоизточник да съхранява на разположение на органите за надзор
на пазара следните документи:
а) документацията по т. 4, буква „в“;
б) измененията на системата по качеството
по т. 11;
в) решенията и докладите на нотифицирания
орган по т. 13, 16 и 17.
19. Нотифицираният орган уведомява другите
нотифицирани органи за издадените одобрения
на системи по качеството и за оттеглянето на
одобрението на дадена система по качеството.

Приложение № 6
към чл. 3, ал. 1, т. 3
Процедура за оценяване на съответствието
„Осигуряване качеството на продукта“ – модул Е
1. Осигуряване качеството на продукта“ – модул Е, е процедура, чрез която производителят,
който изпълнява задълженията по т. 3, осигурява
и декларира, че отоплителните топлоизточници
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съответстват на типа, описан в ЕО сертификата
за изследване на типа.
2. Производителят нанася върху всеки продукт „СЕ“ маркировка и съставя писмена ЕО
декларация за съответствие. Маркировката се
придружава от идентификационния номер на
нотифициращия орган, извършил оценяване на
системата и проверките по т. 16 и 17.
3. Производителят прилага одобрена система
по качеството за крайния контрол и изпитване на
продуктите в съответствие с т. 4 – 13 и подлежи
на надзор в съответствие с т. 14 – 17.
4. Производителят подава заявление за оценяване на система по качеството на продуктите
до избран от него нотифициран орган. Заявлението съдържа:
а) всички необходими данни за съответните
категории продукти;
б) документацията на системата по качеството;
в) техническата документация на одобрения
тип и копие от ЕО сертификата за изследване
на типа.
5. В рамките на системата по качеството
производителят изследва всеки продукт и извършва изпитванията, посочени в българските
стандарти, с които се въвеждат хармонизирани
европейски стандарти, или равностойни на тях
изпитвания, за да се провери съответствието
им със съответните изисквания на наредбата.
6. Всички елементи, изисквания и предписания, приети от производителя, трябва да са
систематизирани и подредени под формата на
документирани правила, процедури и инструкции.
Документацията на системата по качеството
трябва да позволява еднозначно тълкуване на
програмите, плановете, наръчниците и записите
по качеството и да съдържа описание на:
а) целите по отношение на качеството, организационната структура, отговорностите и правомощията на ръководството относно качеството
на продуктите;
б) изследванията и изпитванията, които ще
се извършват след производството;
в) начините за наблюдение за ефективното
функциониране на системата по качеството;
г) записите по качеството, като доклади от
контрола и данни от изпитвания и калибриране,
доклади за квалификацията на ангажирания
персонал и др.
7. Нотифицираният орган оценява системата
по качеството, за да определи дали тя съответства на изискванията по т. 5 и 6. Той приема,
че системата по качеството съответства на изискванията, ако тя прилага съответните български
стандарти, с които се въвеждат хармонизирани
европейски стандарти.
8. Екипът одитори трябва да включва поне
едно лице с опит в оценяване на технологията,
отнасяща се за съответния продукт. Процедурата за оценяване включва проверка в работните
помещения.
9. Нотифицираният орган съобщава на производителя писмено своето решение от одита.
Решението съдържа заключенията от изследването и мотивираното решение от оценяването.
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10. Производи тел я т т рябва да изпълн ява
задълженията си, произтичащи от одобрената
система по качеството, и да осигурява нейното
правилно и ефективно функциониране.
11. Производителят или неговият упълномощен представител е длъжен да уведомява нотифицирания орган, който е одобрил системата по
качеството, за всяко планирано нейно изменение.
12. Нотифицираният орган оценява предложените изменения и решава дали изменената
система по качеството ще продължи да отговаря
на изискванията по т. 5 и 6, или е необходимо
ново оценяване.
13. Нотифицираният орган уведомява писмено
производителя за своето решение. Съобщението
съдържа заключенията от изследването и мотивираното решение от оценяването.
14. Надзорът, извършван от нотифицирания
орган, има за цел да провери дали производителят
изпълнява точно задълженията, произтичащи от
одобрената система по качеството.
15. Производителят трябва да осигури на
нотифицирания орган достъп за целите на проверката до местата за производство, контрол,
изпитване и съхраняване на продукцията и да
му предостави необходимата информация, като:
а) документацията на системата по качеството;
б) техническото досие;
в) записите по качеството, като доклади от
контрола и данни от изпитванията и калибрирането, доклад за квалификацията на съответния
персонал и др.
16. Нотифицираният орган извършва периодични одити, за да се увери, че производителят
поддържа и прилага одобрената система по
качеството и предава док лад от одитите на
производителя.
17. Нотифицираният орган може да прави внезапни проверки на производителя и да извършва
или да възлага извършването на изпитвания, с
което да провери дали системата по качеството
функционира коректно. Той предава на производителя доклад от проверката, ако е необходимо,
и протокол с резултатите от изпитванията, когато
такива са извършени.
18. Производителят трябва за срок 10 години
след производството на последния екземпляр от
съответния отоплителен топлоизточник да съхранява на разположение на органите за надзор
на пазара следните документи:
а) документите, посочени в т. 4, буква „в“;
б) измененията на системата по качеството
по т. 11;
в) решенията и докладите на нотифицирания
орган по т. 13, 16 и 17.
19. Нотифицираният орган уведомява другите
нотифицирани органи за издадените одобрения
на системи по качеството и за оттеглянето на
одобрението на дадена система по качеството.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 28
ОТ 12 ФЕВРУАРИ 2015 Г.

за одобряване на допълнителни трансфери по
бюджета на Министерството на регионалното
развитие и благоустройството за 2015 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни трансфери по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2015 г.
в размер до 14 966 816 лв. за подпомагане реализирането на проект BG161PO001-1.2.01-0001
„Енергийно обновяване на българските домове“ по Оперативна програма „Регионално
развитие“ 2007 – 2013 г.
(2) Трансферите по ал. 1 да се осигурят за
сметка на предвидените трансфери по чл. 1,
ал. 2, раздел ІІІ, т. 1.12 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2015 г.
(3) Трансферите по ал. 1 се предоставят
по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2015 г.
на база фактическите усвоявания по проект
BG161PO001-1.2.01-0001.
Чл. 2. Министърът на регионалното развитие и благоустройството на база фактически
извършените разходи по проекта да извърши
съответните промени по бюджета на Министерството на регионалното развитие и
благоустройството за 2015 г. и да уведоми
министъра на финансите.
Чл. 3. Министърът на финансите да извърши произтичащите от чл. 1 промени по
централния бюджет за 2015 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановление № 103 на Министерския
съвет от 2013 г. за предоставяне на допълнителна финансова помощ чрез бюджета на
Министерството на регионалното развитие и
благоустройството за осигуряване участието
на собственици на самостоятелни жилищни
обекти в многофамилни жилищни сгради,
одобрени по проект BG161PO001-1.2.01-0001
„Енергийно обновяване на българските домове“ по Оперативна програма „Регионално
развитие“ 2007 – 2013 г. (обн., ДВ, бр. 43 от
2013 г.; изм., бр. 81 и 102 от 2014 г.) се отменя.
§ 2. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните
финанси.
§ 3. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на регионалното развитие и благоустройството.
§ 4. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
За министър-председател:
Томислав Дончев
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 29
ОТ 12 ФЕВРУАРИ 2015 Г.

за приемане на Наредба за реда за предоставяне и изплащане на държавни парични
награди на лица с особени заслуги към държавата и нацията
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Член единствен. Приема Наредба за реда
за предоставяне и изплащане на държавни
парични награди на лица с особени заслуги
към държавата и нацията.
За министър-председател:
Томислав Дончев
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков

НАРЕДБА

за реда за предоставяне и изплащане на държавни парични награди на лица с особени
заслуги към държавата и нацията
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С наредбата се определя редът за
предоставяне и изплащане на държавни парични награди на лица с особени заслуги към
държавата и нацията.
Чл. 2. Максималният размер на държавните парични награди за особени заслуги и
средствата, необходими за тяхното изплащане, се определят ежегодно със закона за
държавния бюджет на Република България
за съответната година.
Г л а в а

в т о р а

РЕД ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДЪРЖАВНИ
ПАРИЧНИ НАГРАДИ
Чл. 3. (1) Министър, към който е постъпило предложение от органи на централната
и местната власт, от научни организации,
висши училища, юридически лица с нестопанска цел и от инициативни комитети на
граждани за награждаване на лице с награда
за особени заслуги по чл. 3, ал. 1, т. 1 или 2
от Закона за награждаване на лица за особени
заслуги към българската държава и нацията
(ЗНЛОЗБДН), назначава комисия за преценка
на направените предложения.
(2) В комисията по ал. 1 се вк лючват
представители на министерството, в което е
постъпило предложението, а при необходимост
могат да се привличат и други специалисти
от съответната област.
(3) Комисията по ал. 1 извършва преценка на предложенията за съответствие с
изискванията на чл. 5, ал. 3 ЗНЛОЗБДН и
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при наличие на основания за награждаване
на лицето предлага на министъра да внесе предложение за съответната държавна
пари чна наг ра да в Министерск и я съвет.
Комисията предлага вида на наградата и
нейния размер, а в случаите по чл. 3, ал. 1,
т. 2 ЗНЛОЗБДН – и срока за предоставяне
на държавната парична награда.
Чл. 4. (1) При постъпване на предложение
за награждаване на лице с награда по чл. 3,
ал. 1, т. 3 ЗНЛОЗБДН министър-председателят
назначава комисия за преценка на направеното предложение.
(2) Комисията по ал. 1 преценява предложението за съответствие с изискванията на
чл. 5, ал. 3 ЗНЛОЗБДН и при наличие на основания за награждаване на лицето предлага на
министър-председателя да внесе предложение
в Министерския съвет за награждаване на
лицето. Комисията се произнася и по размера
на държавната парична награда.
Г л а в а

т р е т а

ИЗПЛАЩАНЕ НА ДЪРЖАВНИТЕ ПАРИЧНИ НАГРАДИ
Чл. 5. (1) Държавните парични награди по
чл. 3, ал. 1, т. 1 и 2 ЗНЛОЗБДН се изплащат
чрез бюджетите на министерствата, чиито
министри са вносители на предложението в
Министерския съвет.
(2) Държавната парична награда по чл. 3,
ал. 1, т. 3 ЗНЛОЗБДН се изплаща чрез бюджета на Министерския съвет.
Чл. 6. (1) Държавната парична награда по
чл. 3, ал. 1, т. 1 и 2 ЗНЛОЗБДН се изплаща
от месеца, следващ месеца на приемане на
решението на Народното събрание.
(2) Държавната парична награда по чл. 3,
ал. 1, т. 3 ЗНЛОЗБДН се изплаща в срок до
един месец от приемане на решението на Министерския съвет за отпускане на наградата.
Чл. 7. (1) Държавните парични награди се
изплащат чрез пощенските станции или по
банков път по лична банкова сметка в банка,
която осъществява дейност на територията на
Република България, посочени в заявлението
на лицето до съответния министър или до
главния секретар на Министерския съвет.
(2) В заявлението по ал. 1 се вписват: пощенската станция или наименованието на банката
и банков код (БАЕ), номерът на банковата
сметка (IBAN), имената на лицето по документ за самоличност, единният граждански
номер и адресът на лицето. Към заявлението
се прилага копие на документ от банката с
номера на банковата сметка на титуляря.
Чл. 8. (1) Изплащането на отпуснатaта
държавна парична награда по чл. 3, ал. 1, т. 1
и 2 ЗНЛОЗБДН се прекратява:
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1. при смърт на награденото лице;
2. с изтичане на срока, за който е отпусната.
(2) В случаите по ал. 1, т. 1 държавната
парична награда се изплаща и за месеца на
настъпването на смъртта.
Чл. 9. (1) Средствата за изплащането на
държавните парични награди по чл. 3, ал. 1
ЗНЛОЗБДН, отпуснати през текущата година,
се осигуряват от централния бюджет чрез одобряване на допълнителни разходи по бюджета
на съответния първостепенен разпоредител с
бюджет по реда на чл. 109, ал. 3 от Закона
за публичните финанси до размера на средствата, предвидени за тази цел със закона за
държавния бюджет на Република България
за съответната година.
(2) Средствата, необходими за изплащането на държавните парични награди по
чл. 3, ал. 1, т. 1 и 2 ЗНЛОЗБДН за времето
след годината на отпускането на държавната
парична награда, се планират по бюджета на
съответното министерство.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. Наредбата се приема на основание
чл. 6, ал. 2 от Закона за награждаване на
лица за особени заслуги към българската
държава и нацията.
§ 2. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
1036

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 30
ОТ 12 ФЕВРУАРИ 2015 Г.
за изменение на Постановление № 14 на
Министерския съвет от 2011 г. за определяне на първостепенния и второстепенните
разпоредители с бюджет в Министерството
на културата (обн., ДВ, бр. 11 от 2011 г.; изм.
и доп., бр. 25, 35, 58 и 83 от 2011 г., бр. 82 от
2013 г. и бр. 23 и 107 от 2014 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 2, ал. 2 числото „819“ се заменя
със „737“.
Заключителна разпоредба
§ 2. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
За министър-председател:
Томислав Дончев
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
1046
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 31
ОТ 12 ФЕВРУАРИ 2015 Г.

за изменение и допълнение на Постановление
№ 54 на Министерския съвет от 2010 г. за
приемане на Устройствен правилник на Министерството на отбраната и за определяне на
структури на пряко подчинение на министъра
на отбраната (обн., ДВ, бр. 27 от 2010 г.; изм.
и доп., бр. 39 и 104 от 2011 г., бр. 50 и 92 от
2012 г. и бр. 8, 55 и 76 от 2014 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В приложение № 1 към чл. 7, т. 1 се
създава т. 49:
„49. Първият етаж от сграда № 6, попадаща
в терен със специално предназначение в София, бул. Асен Йорданов, местността Къро.“
§ 2. В приложение № 3 към чл. 7, т. 3 думите „първият етаж от сграда № 6“ и запетаята
след тях се заличават.
Заключителна разпоредба
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
За министър-председател:
Томислав Дончев
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 32
ОТ 13 ФЕВРУАРИ 2015 Г.

за отменяне и изменение на нормативни
актове на Министерския съвет
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. Отменя се Наредбата за съществените
изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти, приета
с Постановление № 325 на Министерския
съвет от 2006 г. (обн., ДВ, бр. 106 от 2006 г.;
попр., бр. 3 и 9 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 82
от 2008 г., бр. 5 от 2010 г., бр. 7 от 2011 г.,
бр. 18 от 2012 г. и бр. 60 от 2014 г.).
§ 2. В Тарифа № 14 за таксите, които се
събират в системата на Министерството на
регионалното развитие и благоустройството
и от областните управители, одобрена с Постановление № 175 на Министерския съвет от
1998 г. (обн., ДВ, бр. 94 от 1998 г.; попр., бр. 110
от 1998 г.; изм. и доп., бр. 55 от 1999 г., бр. 41
от 2000 г., бр. 99 от 2001 г., бр. 99 от 2002 г.,
бр. 114 от 2003 г., бр. 20 и 107 от 2004 г.; попр.,
бр. 108 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 98 и 105
от 2005 г., бр. 77 от 2006 г., бр. 13 от 2007 г.,
бр. 95 от 2008 г., бр. 35 от 2011 г., бр. 18 от
2012 г., бр. 13 от 2013 г. и бр. 10, 60 и 102 от
2014 г.), раздел V се изменя така:
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„Раздел V
Такси за издаване на разрешения на лица за
извършване на оценяване на съответствието
и на оценяване и проверка на постоянството
на експлоатационните показатели на строителните продукти, за издаване на европейска
техническа оценка и на български технически
одобрения на строителните продукти, за разширяване обхвата на издадените разрешения,
за тяхната актуализация или преиздаване
по Закона за техническите изисквания към
продуктите
Чл. 34. (1) За издаване на разрешения на
лица за извършване на оценяване на съответствието и на оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели
на строителните продукти, за издаване на
европейска техническа оценка и на български
технически одобрения на строителните продукти, за разширяване обхвата на издадените
разрешения, за тяхната актуализация или
преиздаване, за проверката на документи,
проверката на място, в т.ч. за ежегодните
планирани проверки, се събират следните
държавни такси:
1. за проверка на документацията на кандидата към подадено заявление за издаване
на разрешение, разширение на обхват, актуализация или преиздаване:
а) за пълнота и съответствие с изискванията
на Наредбата за условията и реда за влагане
на строителни продукти в строежите на Репуб
лика България и с разпоредбите на Регламент
(ЕС) № 305/2011 на Европейския парламент
и на Съвета от 9 март 2011 г. за определяне
на хармонизирани условия за предлагането на
пазара на строителни продукти и за отмяна
на Директива 89/106/ЕИО на Съвета (OB, L
88/5 от 4.04.2011 г.) – 150 лв.;
б) по 20 лв. за всяка/всеки:
аа) хармонизирана техническа спецификация, включена в заявление за нотификация;
бб) техническа спецификация, включена
в заявление за хоризонтална нотификация;
вв) продукт, включен в заявление за оценяване на съответствие с национални изисквания;
гг) продуктова област, включена в заявление за издаване на българско техническо
одобрение;
2. за проверка на място, в т.ч. за ежегодните планирани проверки:
а) на орган/лице за сертификация с лаборатория – 600 лв.;
б) на орган/лице за сертификация без лаборатория – 400 лв.;
в) на орган/лице за издаване на техническа
оценка/одобрение – 500 лв.;
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г) на лаборатория за изпитване – 300 лв.;
3. за издаване на разрешение и за разширяване на обхват на издадено разрешение – 250 лв.;
4. за актуализация и за преиздаване на
разрешение – 100 лв.
(2) При представяне на сертификат за акредитация по БДС EN ISO/IEC 17025, БДС
ISO/IEC 17021 и/или БДС ISO/IEC 17065,
включващ продуктите и стандартите по подаденото заявление, се заплаща 70 на сто от
таксата по ал. 1, т. 2.“
Заключителна разпоредба
§ 3. Постановлението влиза в сила от
1 март 2015 г.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 33
ОТ 13 ФЕВРУАРИ 2015 Г.

за изменение и допълнение на Наредбата
за съществените изисквания и оценяване
съответствието на играчките, приета с Постановление № 300 на Министерския съвет
от 2010 г. (обн., ДВ, бр. 99 от 2010 г.; изм. и
доп., бр. 95 от 2012 г. и бр. 73 от 2013 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 53 т. 2 се изменя така:
„2. вещества, които отговарят на граничните стойности, посочени в приложение
№ 5а, или когато няма определени такива
гранични стойности, отговарят на изискванията на Регламент (ЕО) № 1935/2004 на
Европейския парламент и на Съвета от 27
октомври 2004 г. относно материа лите и
предметите, предназначени за контакт с храни, и за отмяна на директиви 80/590/ЕИО и
89/109/ЕИО (ОВ, Специално издание: глава
13, том 45, стр. 0247 – 0260) и свързаните с
това специфични мерки.“
§ 2. В § 2 от допълнителните разпоредби
накрая на изречението се поставя запетая
и се добавя „и на Директива 2014/79/ЕС на
Комисията за изменение на допълнение В
към Приложение II към Директива 2009/48/
ЕO на Eвропейския парламент и на Съвета
относно безопасността на детските играчки по
отношение на ТСЕР, ТСРР и ТDCP (OB, L 182,
21.06.2014, стр. 49 – 51), Директива 2014/81/ЕС
на Комисията за изменение на допълнение В
към Приложение II към Директива 2009/48/
ЕO на Eвропейския парламент и на Съвета
относно безопасността на детските играчки
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по отношение на бисфенол А (OB, L 183,
24.06.2014, стр. 49 – 51), Директива 2014/84/
ЕС на Комисията за изменение на допълнение А към Приложение II към Директива
2009/48/ЕO на Eвропейския парламент и на
Съвета относно безопасността на детските
играчки по отношение на никела (OB, L 192,
1.07.2014, стр. 49 – 51)“.
§ 3. В приложение № 5 се правят следните
изменения:
1. след думите „чл. 51“ думите „ал. 1“ се
заличават и след думите „чл. 52“ думите
„ал. 1“ се заличават;
2. в колона „Разрешена употреба“ думите
„В неръждаемата стомана“ се заменят със:
„1. В детски играчки и части на детски
играчки, изработени от неръждаема стомана.
2. В части на детски играчки, които осигуряват провеждане на електрически ток.“
§ 4. Създава се приложение № 5а към
чл. 53, т. 2:
„Приложение № 5а
към чл. 53, т.2
Специфични гранични стойности за химични
вещества, използвани в детски играчки, предназначени за употреба от деца под 36 месеца,
или предназначени да бъдат поставяни в устата
Вещество

CAS №

т р и с / 2 - х л о р  115-96-8
етил/фосфат

Гранична стойност
5 mg/kg (гранична
стойност на съдържанието)
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МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК

на Патентното ведомство на Република
България
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С правилника се уреждат основните
въпроси, свързани с организацията, дейността,
функциите и числеността на работещите в
Патентното ведомство на Република България, наричано по-нататък „ведомството“, и
на неговите основни административни звена.
Чл. 2. (1) Патентното ведомство на Република България е национален държавен орган за
правна закрила на обектите на индустриална
собственост.
(2) Патентното ведомство на Република
България е юридическо лице на бюджетна
издръжка със седалище София, бул. Д-р Г.
М. Димитров 52Б.
(3) Патентното ведомство на Република
България е организирано в дирекции, които
подпомагат председателя на ведомството при
осъществяване на правомощията му, осигуряват технически дейността му и извършват
дейности по административното обслужване
на юридическите лица и гражданите.
Г л а в а

в т о р а

т рис/2-х лор о - 13674-84-5 5 mg/kg (гранична
1(х л о р м е т и л)
стойност на съдъретил/фосфат
жанието)

ПРАВОМОЩИЯ НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
НА ПАТЕНТНОТО ВЕДОМСТВО

т рис/2-х лор о - 13674-87-8 5 mg/kg (гранична
1метилетил/
стойност на съдърфосфат
жанието)

Раздел I
Общи положения

Бисфенол A

80-05-7

0,1 mg/l (допустима
граница на миграция) в съответствие
с методите, посочени в стандарти EN
71-10:2005 и EN 7111:2005

“
Заключителна разпоредба
§ 5. Постановлението влиза в сила от
1 юли 2015 г. с изключение на § 1 и 4, които
се прилагат от 21 декември 2015 г.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
1050

Чл. 3. (1) Председателят на Патентното
ведомство, наричан по-нататък „председател“,
е орган на изпълнителната власт, който разработва, организира, координира и контролира
осъществяването на държавната политика
в областта на закрилата на индустриалната
собственост.
(2) Председателят ръководи и представлява
Патентното ведомство.
Чл. 4. (1) При изпълнение на правомощията
си председателят се подпомага от заместникпредседатели.
(2) Председателят на ведомството делегира
със заповед правомощия на заместник-председателите и определя техните функции.
(3) Функциите на председателя в негово
отсъствие от страната или когато ползва законоустановен отпуск, се изпълняват от упълномощен със заповед заместник-председател.
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Раздел II
Правомощия на председателя
Чл. 5. Председателят на Патентното ведомство:
1. провежда държавната политика в област та на ин д уст риа лната собст веност и
определя стратегическите цели в развитието
на ведомството;
2. ръководи, координира и контролира работата по изпълнение на основните функции по
предоставяне на правна закрила на обектите
на индустриална собственост и информационното обезпечаване на обществеността;
3. обезпечава необходимите ресу рси и
условия за изпълнение на дейностите на ведомството;
4. взема решения по въпроси от неговата
изключителна компетентност;
5. представлява ведомството в международните организации и съюзи;
6. сключва двустранни и регионални договори с чуждестранни патентни ведомства,
осъществява сътрудничество с ръководствата
на организации с идеална цел в областта на
индустриалната собственост; университети,
училища, изследователски организации и др.;
7. утвърждава устройствен правилник на
ведомството;
8. определя и утвърждава структурата и
длъжностното разписание на ведомството;
9. назначава и упражнява служебен контрол
върху персонала;
10. подписва финансовите и платежните
документи на ведомството;
11. осъществява други правомощия, възложени му със закон или с акт на Министерския съвет;
12. при осъществяване на дейността си
издава правилници, наредби, инструкции,
заповеди и др.
Г л а в а

т р е т а

СТРУКТУРА, ФУНКЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯ
НА РАБОТА НА ПАТЕНТНОТО ВЕДОМСТВО
Раздел I
Общи положения
Чл. 6. (1) Патентното ведомство е структурирано в четири дирекции.
(2) Общата численост на работещите е
115 щатни бройки, в т.ч. председател, заместник-председатели и главен секретар.
(3) Числеността на основните административни звена е посочена в приложението.
Чл. 7. Председателят утвърждава структурата на основните административни звена и
длъжностното разписание по предложение на
главния секретар. Председателят със заповед
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създава, преобразува и закрива дирекции,
отдели и сектори в рамките на утвърдената
щатна численост на ведомството.
Раздел II
Главен секретар
Чл. 8. Главният секретар се назначава от
председателя и осъществява административното ръководство на администрацията на ведомството в изпълнение на нормативните актове
и разпорежданията на председателя, като:
1. ръководи, координира и контролира
дейността на административните звена;
2. отговаря за планирането и отчетността
при изпълнението на ежегодните цели на
администрацията;
3. организира разпределянето на задачите
за изпълнение меж ду административните
звена на ведомството;
4. създава условия за нормална и ефективна
работа на звената във ведомството;
5. осъществява общ контрол за изпълнението на възложените задачи;
6. контролира и отговаря за работата с
документите и за съхраняването им;
7. осъществява контрол върху входящата
и изходящата кореспонденция;
8. утвърждава вътрешни правила за административното обслужване на физически
и юридически лица и осъществява контрол
върху изпълнението им;
9. координира оперативното взаимодействие
на администрацията на Патентното ведомство
с администрацията на Министерския съвет
и другите органи на изпълнителната власт;
10. утвърждава длъжностните характеристики на служителите, ръководи и контролира
цялостната организация на оценяване на изпълнението на длъжността на служителите
във ведомството;
11. изпълнява и други задачи, възложени
му от председателя със заповед.
Раздел III
Обща администрация
Чл. 9. Общата админист раци я е организирана в дирекция „Административно и
информационно обслужване, финансови и
стопански дейности“, която:
1. осиг у рява общото административно
обслужване на ведомството;
2. води и поддържа Регистър за предложенията и сигналите;
3. изготвя анализи, справки и отчети за
дейността на ведомството;
4. осъществява материално-техническото
снабдяване на ведомството;
5. организира, отговаря и осъществява
контрол за правилното, законосъобразно и
ефективно ползване, управление и опазване
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на недвижимите имоти, движими вещи и парични средства, предоставени на ведомството,
и предотвратява злоупотреби;
6. обезпечава поддръжката и ремонта на
предоставените на ведомството недвижими
имоти и движими вещи;
7. организира и провежда мероприятия
по осигуряване на здравословни и безопасни
условия на труд; осъществява дейности по
управление на кризи, аварийни и бедствени
ситуации;
8. комплектува, поддържа и предоставя за
ползване документацията за индустриалната
собственост – досиетата на обектите на индустриалната собственост, колекциите от патентни
документи на различни носители (Централен
патентен фонд) и теоретична литература в
областта на индустриалната собственост;
9. осъществява дейността по управление
на човешките ресурси, обучението и професионалната квалификация на кадрите, оценяването на изпълнението, подготовката и
провеждането на конкурсни процедури;
10. инициира, организира и у частва в
провеждането на процедури по възлагане на
обществени поръчки съобразно разпоредбите
на Закона за обществените поръчки и Вътрешните правила относно реда за прилагането
и организацията на провеждане на процедурите по обществени поръчки и за контрол
на изпълнението на сключените договори за
обществени поръчки;
11. осъществява процесуалното представителство по въпросите, свързани със служебните
и трудовите правоотношения, управлението на
собствеността, обществените поръчки, достъпа
до обществена информация и др., свързани с
функциите на дирекцията;
12. подготвя проекти на договори, становища и вътрешни актове, свързани с функционирането на ведомството;
13. организира и осъществява дейността
по предоставяне на достъп до обществена
информация съгласно разпоредбите на Закона
за достъп до обществената информация;
14. осъществява протоколно обслужване и
връзки с обществеността;
15. организи ра и п ровеж да семинари,
симпозиуми и срещи с представители на
обществеността и специалисти в областта на
индустриалната собственост;
16. осъществява подкрепа на организациите, извършващи обучение по индустриална
собст веност – у ниверси т ет и, цен т рове за
трансфер на технологии и др.;
17. организира подготовката на кадри в
областта на индустриалната собственост;
18. поддържа регистър на представителите
по индустриална собственост;
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19. организира и координира международното сътрудничество на ведомството и осигурява
участието му в национални и международни
органи (съвети, работни групи и др.), свързани
с дейността на дирекцията;
20. разработва материали и становища във
връзка със сътрудничеството между Република
България и Европейския съюз, Световната
организация за интелектуална собственост,
Европейската патентна организация, Ведомството по хармонизация на вътрешния пазар,
Световната търговска организация и други
правителствени и неправителствени организации във връзка с дейността на дирекцията;
21. организира участието на ведомството
в международното сътрудничество;
22. подготвя и осигурява публикуване на
информация на официалната интернет страница на ведомството;
23. подготвя, издава и разпространява Официалния бюлетин на Патентното ведомство;
24. извършва финансово-счетоводната дейност на ведомството;
25. осъществява предварителен, текущ и
последващ вътрешен финансов контрол;
26. организира изграждането, внедряването
и поддръжката на информационните системи
и съответната инфраструктура на ведомството;
27. осигурява информационните връзки
и обмен на данни между информационните
системи на ведомството и на международните
институции;
28. осигурява защитата на информационните системи на ведомството и на надеждно
съхранение на данните.
Раздел IV
Специализирана администрация
Чл. 10. Специализираната администрация
е организирана в три дирекции.
Чл. 11. Дирекция „Изобретения и промишлени дизайни“:
1. извършва експертиза и взема решения по
заявки за: издаване на патенти за изобретения,
регистрация на полезни модели, издаване на
сертификати за нови сортове растения и породи животни, регистрация на промишлени
дизайни, регистрация на топологии на интегралните схеми, издаване на сертификати за
допълнителна закрила;
2. изпълнява задълженията на Патентното
ведомство по Договора за патентно коопериране (PCT) за подаване на заявки за патенти
от заявители с адрес или седалище на територията на Република България;
3. изпълнява задълженията на Патентното
ведомство по Европейската патентна конвенция за подаване на заявки за европейски
патенти;
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4. изпълнява задълженията на Патентното
ведомство по Хагската спогодба за подаване
на заявки за международна регистрация на
промишлени дизайни от заявители с адрес
или седалище на територията на Република
България;
5. подготвя за публикация заявки за патенти, постъпили по национален ред, европейски
заявки и заявки за сертификати за сортове
растения или породи животни;
6. издава защитни документи за изобретения, полезни модели, промишлени дизайни,
нови сортове растения и породи животни,
топологии на интегрални схеми и сертификати
за допълнителна закрила;
7. поддържа държавни регистри за патентите, за полезните модели, за промишлените
дизайни, за сертификатите за допълнителна
закрила, за топологиите на интегрални схеми,
на заявките за европейски патент и европейските патенти, за сертификатите за сортове
растения и породи животни;
8. вписва промени в правния статус на
обектите на индустриална собственост и издава съответните документи;
9. администрира годишните такси за поддържане действието на патенти и сертификати
за нови сортове растения и породи животни;
10. дава становища и извършва експертизи
във връзка с прилагане на чл. 65 от Закона
за промишления дизайн;
11. предоставя услуги в областта на изобретенията, полезните модели, промишлените
дизайни, новите сортове растения и породи
животни, топологии на интегрални схеми,
сертификатите за допълнителна закрила и
извършва проучвания за тях;
12. осъществява международен обмен на
информация, участва в разработката, съгласуването и поддържането на стандарти и
класификации в областта на индустриалната
собственост;
13. подготвя доклади, предложения, становища, статистики, отчети и др. в областта на
информацията за обектите на индустриалната
собственост;
14. организира и координира международното сътрудничество на ведомството в
областта на изобретенията, полезните модели, промишлените дизайни, новите сортове
растения и породи животни, топологии на
интегрални схеми и осигурява участието му в
национални и международни органи (съвети,
работни групи и др.), свързани с дейността
на дирекцията;
15. разработва материали и становища във
връзка със сътрудничеството между Република
България и Европейския съюз, Световната
организация за интелектуална собственост,
Европейската патентна организация, Ведомството по хармонизация на вътрешния пазар,
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Световната търговска организация и други
правителствени и неправителствени организации във връзка с дейността на дирекцията.
Чл. 12. Дирекция „Марки и географски
означения“:
1. извършва експертиза и взема решения по
заявки за марки, подадени по национален ред;
2. извършва експертиза и взема решения
по международни регистрации на марки по
реда на Мадридската спогодба и Протокола
към нея;
3. извършва експертиза и взема решения
по за явк и за регист раци я на географск и
означения, заявени по национален ред и по
международни регистрации на наименования
за произход по реда на Лисабонската спогодба;
4. изпълнява задълженията на Патентното ведомство по Мадридската спогодба и
Протокола към нея за подаване на заявки за
международна регистрация на марки от заявители с адрес или седалище на територията
на Република България;
5. издава защитни документи, поддържа
държавни регистри за марки и за географски
означения, вписва промените в правния статус
на марките и географските означения и издава
съответните документи за това;
6. разглежда и постановява решения по
постъпили възражения и опозиции;
7. дава становища и извършва експертизи
във връзка с прилагане на чл. 81 ЗМГО;
8. предоставя услуги в областта на марките
и географските означения;
9. организира и координира международното сътрудничество на ведомството в областта на марките и географските означения
и осигурява участието му в национални и
международни органи (съвети, работни групи
и др.), свързани с дейността на дирекцията;
10. разработва материали и становища във
връзка със сътрудничеството между Република
България и Европейския съюз, Световната
организация за интелектуална собственост,
Европейската патентна организация, Ведомството по хармонизация на вътрешния пазар,
Световната търговска организация и други
правителствени и неправителствени организации във връзка с дейността на дирекцията.
Чл. 13. Дирекция „Правна“:
1. разработва проекти на нормативни и
вътрешноадминистративни актове, свързани
със закрилата на обектите на индустриална
собственост, и дава становища по проекти на
нормативни актове;
2. проучва резултатите от прилагането на
нормативните актове в областта на индустриалната собственост (включително анализира
съдебните решения) и при необходимост прави
предложение пред председателя за усъвършенстването им или за вземане на мерки за
правилното им прилагане;
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3. осъществява процесуално представителство пред съдилищата и другите юрисдикции
по спорове относно обекти на индустриална
собственост и издадени наказателни постановления;
4. дава становища, консултации и съвети
по правни проблеми на всички дирекции и
служители на ведомството във връзка с обектите на индустриална собственост;
5. дава становища и извършва експертизи
във връзка с прилагане на чл. 81 ЗМГО и
чл. 65 ЗПД;
6. дава становища по искания за възстановяване на срок, за възобновяване на производството, за достъп до досие и за промени в
правния статус на обектите на индустриална
собственост;
7. реализира дейност по осъществяване на
инициативи и мероприятия за постигане на
правна съвместимост между националната
нормативна база с изискванията на правото
на Европейския съюз в областта на индустриалната собственост;
8. следи тенденциите на развитие на международните актове в областта на индустриалната собственост, по които България е
страна, промените в тях с цел актуализиране
на позициите;
9. п ред ла га решен и я и с та нови ща по
правни проблеми, свързани с нормативното
обезпечаване на международната дейност на
ведомството; изготвя анализи по правните
аспекти на изпълнението на присъщите на
ведомството задачи, произтичащи от членството на страната в международни организации
за закрила на индустриалната собственост;
10. подпомага председателя при определяне
на националните приоритети в областта на
индустриалната собственост и при оформяне на
позицията на България като страна – членка
на Европейския съюз;
11. организира и осъществява дейността
по установяване на нарушения и налагане
на санкции за нарушени права върху регистрирани марки, географски означения и
промишлени дизайни;
12. разглеж да и изготвя становища по
жалби срещу решения по заявки за патенти
за изобретения, по заявки за регистрация на
полезни модели, промишлени дизайни, марки
и географски означения;
13. разглежда и изготвя становища по искания за обявяване на пълна или частична
недействителност на издадени патенти за
изобретения, по искания за заличаване регистрацията на полезни модели и промишлени
дизайни, както и по искания за предоставяне
и прекратяване на принудителна лицензия;
14. разглежда и изготвя становища по искания за заличаване и за отменяне на регис-
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трацията на марки и становища по искания
за заличаване на географски означения;
15. осъществява контрол на качеството на
извършваната експертиза по всички обекти на
индустриалната собственост и организира методическата дейност, свързана с прилагането
на действащите закони за закрила на всички
обекти на индустриалната собственост;
16. води регистри на решенията, взети или
утвърдени от председателя или заместникпредседател;
17. съхранява административните преписки
по висящи производства на отдел „Спорове“
и предоставя на страните достъп до тях;
18. организира и координира международното сътрудничество на ведомството в
правната област и осигурява участието му в
национални и международни органи (съвети,
работни групи и др.), свързани с дейността
на дирекцията;
19. разработва материали и становища във
връзка със сътрудничеството между Република
България и Европейския съюз, Световната
организация за интелектуална собственост,
Европейската патентна организация, Ведомството по хармонизация на вътрешния пазар,
Световната търговска организация и други
правителствени и неправителствени организации във връзка с дейността на дирекцията.
Раздел V
Организация на работа в Патентното
ведомство
Чл. 14. Директорите на дирекции ръководят, организират, контролират, планират, координират и отчитат дейността на ръководените
от тях структури и отговарят за финансовото
им управление и контрол.
Чл. 15. Освен определените с правилника
функции дирекциите могат да изпълняват и
други задачи, възложени им от председателя.
Чл. 16. Държавните служители и лицата,
работещи по трудово правоотношение във
ведомството, изпълняват възложените им
задачи и отговарят пред прекия си ръководител за изпълнението на работата съобразно
длъжностните си характеристики.
Чл. 17. (1) За изпълнение на задачи, свързани с основните дейности на ведомството, могат
да бъдат привличани нещатни сътрудници.
(2) Правата и задълженията на лицата по
предходната алинея се определят в сключения
с тях договор от председателя.
Чл. 18. (1) Работното време на служителите при петдневна работна седмица е 8 часа
дневно и 40 часа седмично.
(2) Работното време на служителите по ал. 1
се определя в границите от 7,30 до 18,30 ч.
със задължително присъствие в периода от
10 до 16 ч. и с обедна почивка 30 минути
между 12 и 13 ч.
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(3) Работното време на служителите по
ал. 1 се определя със заповед на председателя
на ведомството при отчитане спецификата на
административните звена и задължителното
отработване на установените 8 часа дневно.
(4) Работното време на административното
звено, където се осъществява административното обслужване на гражданите, е от 8,30
до 17 ч.
Чл. 19. (1) Служителите могат да получават
допълнително възнаграждение за постигнати
резултати по ред и начин, регламентирани
в Наредбата за заплатите на служителите в
държавната администрация, приета с ПМС
№ 129 от 2012 г. (ДВ, бр. 49 от 2012 г.), и във
вътрешни правила за заплатите на служителите в Патентното ведомство на Република
България.
(2) Средствата по ал. 1 се изплащат от
бюджета на ведомството.
Чл. 20. (1) Ежегодно със заповед на председателя на ведомството на служителите
се изплащат средства за представително и
работно облекло.
(2) За служителите, работещи по трудово
правоотношение, работните места, размерът
на средствата, видът на облеклото, срокът
за износване и други условия за ползване се
определят след предварителни консултации
с представителите на синдикалните организации, с комитета по условия на труд и
служителите, избрани за представители на
работещи по трудово правоотношение по реда
на чл. 7, ал. 2 КТ.
Г л а в а

ч е т в ъ р т а

ПРЕДЛОЖЕНИЯ И СИГНАЛИ
Раздел І
Общи положения
Чл. 21. (1) Предложенията и сигналите
могат да бъдат писмени или устни, да бъдат
подадени лично или чрез упълномощен представител. Предложенията и сигналите могат
да се подават до Патентното ведомство.
(2) Устни предложения и сигнали могат
да се правят на телефон, обявен на сайта на
Патентното ведомство, или пред директора
на дирекция „АИОФСД“ в приемното време
на Патентното ведомство: всеки вторник и
четвъртък от 14 до 16 ч.
(3) Когато е необходимо предложението
или сигналът да се подаде писмено или да
отговаря на определени изисквания, на подателя се дават съответни разяснения.
(4) Писменото предложение или сигналът
трябва да съдържа:
1. пълното име/наименование и адрес на
подателя, както и телефон, факс или електронна поща, ако разполага с такива;
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2. фактите и обстоятелствата, на които се
основава;
3. дата и подпис;
4. доказателства, когато е необходимо.
(5) Не се образуват производства по анонимни предложения и сигнали, както и по
сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от две години.
(6) За анонимни предложения и сигнали
се считат тези, в които не са посочени:
1. трите имена и адрес – за физически лица;
2. наименованието на организацията или
юридическото лице, изписани и на български
език, седалището и последният посочен в
съответния регистър адрес на управление и
електронният му адрес, ако има такъв;
3. предложения и сигнали, които, въпреки
че съдържат реквизитите по т. 1 – 2, не са под
писани от автора или от негов представител
по закон или пълномощие.
(7) За сигнали, отнасящи се до нарушения,
извършени преди повече от две години, се
считат тези, които се отнасят за факти и събития, случили се преди повече от две години
преди подаването или заявяването на сигнала,
установено чрез датата на подаването или
заявяването в регистратурата на ведомството.
Чл. 22. Предложенията и сигналите се
вписват в специален регистър за предложенията и сигналите, като се отбелязва видът,
в който те са подадени. Регистърът се води
от дирекция „АИОФСД“.
Чл. 23. Решение по предложението или
сигнала се взема от председателя на Патентното ведомство.
Раздел ІІ
Производство по предложенията
Чл. 24. Предложенията за усъвършенстване
на организацията и осъществяване дейността
на Патентното ведомство или за решаване на
други въпроси в рамките на компетентността
му се правят до председателя на Патентното
ведомство.
Чл. 25. (1) Разглеждането на предложенията се възлага на постоянна специализирана
Комисия по сигналите и предложенията,
назначена със заповед на председателя на
Патентното ведомство.
(2) Комисията се състои от заместник-председател на Патентното ведомство, директорите
на дирекциите съгласно чл. 6, ал. 1 и юрист от
дирекция „АИОФСД“. Председател на комисията е определеният заместник-председател.
(3) В 7-дневен срок от възлагането комисията извършва проверка за допустимост
относно спазване на изискванията на чл. 21.
(4) Когато се установи, че предложението е
допустимо, се преценява основателността му.
(5) За изясняването на случая може да се
изисква от подателя на предложението да
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предостави в 14-дневен срок необходимите
документи, сведения или обяснения.
(6) Когато случаят е изяснен от фактическа и
правна страна, комисията подготвя становище
до председателя с предложение за решение.
Чл. 26. (1) Решението се постановява от
председателя на Патентното ведомство в
сроковете, определени в чл. 118, ал. 1 и 2
АПК, и трябва да съдържа данни за подателя,
естеството на предложението, фактическата
обстановка по случая, решение на случая и
мотивите за това.
(2) Когато предложението е основателно и
се приеме, в решението се определят начинът
и срокът за изпълнението му.
(3) Когато предложението е незаконосъобразно или неоснователно или не може да
бъде удовлетворено по обективни причини,
се взема решение за отхвърлянето му, като
се посочват мотивите за това.
(4) За решението се уведомява подателят
на предложението и всяко трето лице, чиито
права или законни интереси могат да бъдат
засегнати от решението в срока по чл. 118,
ал. 1 АПК.
Раздел ІІІ
Производство по сигналите
Чл. 27. Сигналите за злоупотреби с власт
и корупция, лошо управление на държавно
имущество или за други незаконосъобразни
или нецелесъобразни действия или бездействия
на длъжностни лица, с които се засягат държавни или обществени интереси, права или
законни интереси на други лица, се подават
до председателя на Патентното ведомство.
Чл. 28. (1) Разглеждането на сигнала се
възлага на постоянна специализирана Комисия по сигналите и предложенията, назначена
със заповед на председателя на Патентното
ведомство.
(2) Комисията се състои от заместник-председател, определен със заповед на председателя
на Патентното ведомство, директорите на
дирекциите съгласно чл. 6, ал. 1 и юрист от
дирекция „АИОФСД.“ Председател на комисията е определеният заместник-председател.
(3) Комисията извършва проверка за допустимост на сигнала относно спазване на
изискванията на чл. 21 в 7-дневен срок от
възлагането.
(4) За изясняване на сигнала от фактическа
страна комисията изслушва обясненията и
възраженията на всички заинтересовани лица.
(5) Когато са изяснени всички факти и
обстоятелства по случая, комисията подготвя
становище до председателя с предложение за
решение по сигнала.
Чл. 29. Решението се постановява от председателя на Патентното ведомство в сроковете
по чл. 121 АПК и се съобщава на подателя
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на сигнала и на лицата, чиито права или
законни интереси се засягат, в сроковете по
чл. 123 АПК.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. Устройственият правилник се издава
на основание чл. 81, ал. 1 от Закона за патентите и регистрацията на полезните модели
и отменя изцяло Устройствения правилник,
утвърден на 1.09.2014 г. (ДВ, бр. 76 от 2014 г.).
§ 2. Устройственият правилник е утвърден
със Заповед № 74 от 6.02.2015 г. на председателя на Патентното ведомство на Република
България и влиза в сила от датата на обнародването му в „Държавен вестник“.
Председател:
Камен Веселинов
Приложение
към чл. 6, ал. 3
Ръководство
Главен секретар
Обща администрация
в т.ч.
дирекция „Административно и информа
ционно обслужване, финансови и стопански
дейности“
Специализирана администрация
в т.ч.
дирекция „Изобретения и промишлени
дизайни“
дирекция „Марки и географски означения“
дирекция „Правна“
1007

3
1
34

77
23
32
22

МИНИСТЕРСТВО
НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
НАРЕДБА № 5
от 9 февруари 2015 г.

за определяне на максимално допустимите
количества на някои замърсители в храните
Раздел І
Общи разпоредби
Чл. 1. С тази наредба се уреждат:
1. максимално допустимите количества
(МДК) на някои замърсители в храните и
микробиологичните критерии за безопасност
на храните и хигиена на процесите;
2. изискванията към методите за вземане
на проби и методите за анализ, прилагани
при провеждането на официалния контрол на
храните за съдържание на някои замърсители.
Чл. 2. Съответствието на храните с МДК
на някои замърсители и с микробиологичните критерии се установява въз основа на
резултатите, получени от анализа на лабораторните проби.
Чл. 3. (1) Резултатите от изследванията на
замърсители в храни се посочват коригирани или некоригирани за аналитичния добив
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съгласно изискванията на Регламент (ЕО)
№ 401/2006 на Комисията за установяване на
методи за вземане на проби и за анализ за
целите на официалния контрол на нивата за
микотоксини в храни (ОВ, специално българско
издание, 2007 г., глава 03, том 70), наричан понататък Регламент (ЕО) № 401/2006; Регламент
(ЕО) № 1882/2006 на Комисията относно методи за вземане на проби и анализ за целите на
официалния контрол на храни за съдържание
на нитрати (ОВ, специално българско издание,
2007 г., глава 15, том 18), наричан по-нататък
Регламент (ЕО) № 1882/2006; Регламент (ЕО)
№ 333/2007 на Комисията за определяне на
методите за вземане на проби и анализ за официалния контрол върху съдържанието на олово,
кадмий, живак, неорганичен калай, 3-MCPD и
полициклични ароматни хидрокарбони в храни
(ОВ, L 88, 29.03.2007 г.), наричан по-нататък
Регламент (ЕО) № 333/2007, Регламент (ЕО)
№ 252/2012 на Комисията за определяне на
методи за вземане на проби и анализ за целите
на официалния контрол на съдържанието на
диоксини, диоксиноподобни полихлорирани
бифенили (PCB) и недиоксиноподобни РСВ в
определени храни и за отмяна на Регламент
(ЕО) № 1883/2006 (ОВ, L 84, 23.03.2012 г.), наричан по-нататък Регламент (ЕО) № 252/2012.
Отбелязва се и самият аналитичен добив там,
където е необходимо.
(2) Резултатите се представят в същите
мерни единици и със същия брой значещи
ц ифри, как то е п редви дено в Регламен т
(ЕО) № 2073/2005 на Комиси ята относно
микробиологични критерии за хранителни
продукти (ОВ, специално българско издание,
2007 г., глава 13, том 51), наричан по-нататък
Регламент (ЕО) № 2073/2005, Регламент (ЕО)
№ 1881/2006 на Комисията за определяне
на максимално допустимите количества на
някои замърсители в храните (ОВ, специално българско издание, 2007 г., глава 13,
том 58), наричан по-нататък Регламент (ЕО)
№ 1881/2006, и тази наредба.
Раздел II
Методи за вземане на проби. Методи за анализ
Чл. 4. Вземането на проби от храни за целите на официалния контрол за съдържанието
на замърсители и микробиологичните критерии, тяхното опаковане и изпращането им до
лабораторията за анализ, както и подготовката
на пълната документация, придружаваща пробите, се извършва от органите на официалния
контрол съгласно Закона за храните.
Чл. 5. При вземането на проби и подготовката на лабораторни проби органите на
официалния контрол вземат необходимите
предпазни мерки с цел недопускане на промени
в пробите, които могат да окажат влияние
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върху съдържанието на замърсителите, върху
аналитичното определяне или представителността на общата проба.
Чл. 6. (1) Вземането на проби за целите
на официалния контрол за съдържанието
на нитрати в храни се извършва в съответствие с методите, посочени в Регламент (ЕО)
№ 1882/2006.
(2) Подготовката на пробите и методите за
анализ, прилагани при официалния контрол
на съдържанието на нитрати в храни, трябва
да отговарят на изискванията, посочени в
Регламент (ЕО) № 1882/2006.
Чл. 7. (1) Вземането на проби за целите
на официалния контрол за съдържанието на
микотоксини в храни се извършва в съответствие с методите, посочени в Регламент (ЕО)
№ 401/2006.
(2) Подготовката на пробите и методите за
анализ, прилагани при официалния контрол
на съдържанието на микотоксини в храни,
трябва да отговарят на изискванията, посочени
в Регламент (ЕО) № 401/2006.
Чл. 8. (1) Вземането на проби за целите
на официалния контрол на съдържанието на
диоксин, диоксиноподобни полихлорирани
бифенили (PCBs) в храни се извършва в съответствие с методите, посочени в Регламент
(ЕО) № 252/2012.
(2) Подготовката на пробите и методите за
анализ, прилагани при официалния контрол
на съдържанието на диоксин, диоксиноподобни полихлорирани бифенили (PCBs) в храни,
трябва да отговарят на изискванията, посочени
в Регламент (ЕО) № 252/2012.
Чл. 9. (1) Вземането на проби за целите
на официалния контрол за съдържанието на
олово, живак, кадмий, неорганичен калай,
3-монохлорпропан-1,2-диол (3-MCDP) и полициклични ароматни хидрокарбони в храни се
извършва в съответствие с методите, посочени
в Регламент (ЕО) № 333/2007.
(2) Подготовката на пробите и методите за
анализ, прилагани при официалния контрол
на съдържанието на олово, живак, кадмий,
неорганичен калай, 3-MCPD и полициклични ароматни хидрокарбони в храни, трябва
да отговарят на изискванията, посочени в
Регламент (ЕО) № 333/2007.
Чл. 10. (1) Вземането на проби за целите
на официалния контрол за микробиологични
критерии в храни се извършва в съответствие с методите, посочени в Регламент (ЕО)
№ 2073/2005.
(2) Подготовката на пробите и методите за
анализ, прилагани при официалния контрол
на микробиологичните критерии в храни,
трябва да отговарят на изискванията, посочени
в Регламент (ЕО) № 2073/2005.
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(3) За определяне на микробиологичните критерии в храни се изпълнява планът
за вземане на проби, посочен в глава 1 и
глава 2 от Приложение І на Регламент (ЕО)
№ 2073/2005.
Раздел IIІ
Максимално допустими количества на някои
замърсители в храни. Микробиологични
критерии
Чл. 11. Максимално допустимите количества на някои замърсители в храните са
определени в Регламент (ЕО) № 1881/2006.
Чл. 12. Микробиологичните критерии за
определени групи храни са посочени в Регламент (ЕО) № 2073/2005.
Допълнителни разпоредби
§ 1. За целите на тази наредба се прилагат
дефинициите, посочени в Регламент (ЕО)
№ 2073/2005, Регламент (ЕО) № 1882/2006,
Регламент (ЕО) № 401/2006, Регламент (ЕО)
№ 333/2007 и Регламент (ЕО) № 252/2012.
§ 2. С наредбата се създават условия за
прилагане на:
1. Регламент (ЕО) № 1881/2006.
2. Регламент (ЕО) № 2073/2005.
3. Регламент (ЕО) № 401/2006.
4. Регламент (ЕО) № 1882/2006.
5. Регламент (ЕО) № 333/2007.
6. Регламент (ЕО) № 252/2012.
Заключителни разпоредби
§ 3. Тази наредба се издава на основание
чл. 5, ал. 1 от Закона за храните и е съгласувана с министъра на земеделието и храните.
§ 4. Контролът по изпълнението на наредбата се осъществява от органите на официалния
контрол съгласно Закона за храните.
§ 5. Наредбата отменя Наредба № 31 от
2004 г. за максимално допустимите количества
замърсители в храните (обн., ДВ, бр. 88 от
2004 г.; изм. и доп., бр. 51 от 2006 г.).
§ 6. Наредбата влиза в сила в деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Петър Москов
952

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 12 от 2011 г. за условията и реда за
заплащане на лечение на български граждани
в чужбина по реда на чл. 82, ал. 1, т. 8 от
Закона за здравето (обн., ДВ, бр. 1 от 2012 г.;
изм. и доп., бр. 57 от 2012 г., бр. 15 от 2013 г.)
§ 1. В чл. 3, т. 7 думите „по реда на чл. 78,
т. 3 от Закона за здравното осигуряване“ се
заличават.
§ 2. В чл. 4, ал. 1 думите „в размер до
180 000 лв. на пациент за една календарна
година“ се заличават.
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§ 3. В чл. 21, ал. 1, т. 6 думата „осигурен“
се заменя с „осъществен“, а след думата „документ“ се добавя „(оферта)“.
§ 4. В чл. 25 се правят следните допълнения:
1. В ал. 2, т. 9 след думата „възможност“
в текста в скобите се поставя запетая и се
добавят думите „както и коментар на наличните по случая оферти“.
2. В ал. 3 след думата „обстоятелства“ се
поставя запетая и се добавят думите „относно
предложенията си по ал. 2, т. 9“.
§ 5. Създава се чл. 26а:
„Чл. 26а. (1) По всяко подадено заявление за
финансиране на трансплантация КЛЧ изисква
от Изпълнителната агенция по трансплантация да представи оферта/оферти от лечебни
заведения от държави по чл. 1, ал. 2, т. 1 в
срок до един месец независимо от наличието
или липсата на приложена към заявлението
оферта.
(2) По искане на Изпълнителната агенция
по трансплантация, когато заявителят не е
представил оферта и определеният срок за
представяне на оферта/оферти не е достатъчен за агенцията, КЛЧ може да определя нов
срок до един месец.
(3) Комисията за лечение в чужбина отправя
искане по ал. 1 до Изпълнителната агенция по
трансплантация само ако при разглеждане на
заявлението установи, че са налице основания
да изрази положително становище по него. В
тези случаи в протокола от заседанието на
КЛЧ се посочва принципното положително
становище по заявеното финансиране.
(4) Комисията за лечение в чужбина разглежда заявлението отново и взема окончателно становище по него на първото си заседание,
след като получи отговор от Изпълнителната
агенция по трансплантация. До получаване
на отговора производството се спира. За заседанието на КЛЧ се изготвя протокол.
(5) В случаите по ал. 4 на заседанието си
КЛЧ може да вземе решение да изиска от
заявителя актуални документи при необходимост, като за представянето и разглеждането
им се прилагат сроковете по чл. 23, ал. 2 и 5.“
§ 6. В чл. 27, ал. 1 числото „26“ се заменя
с „26а“.
Преходна разпоредба
§ 7. Подадените до влизане в сила на
наредбата заявления се разглеждат по досегашния ред.
Заключителна разпоредба
§ 8. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“, с
изключение на § 2, който влиза в сила от
1 януари 2015 г.
Министър:
Петър Москов
1061
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МИНИСТЕРСТВО
НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ
И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
НАРЕДБА № РД-02-20-1
от 5 февруари 2015 г.

за условията и реда за влагане на строителни
продукти в строежите на Република България
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ
Чл. 1. С наредбата се определят условията
и редът за:
1. влагане на строителните продукти в
строежите на Република България;
2. оправомощаване, нотифициране и контрол на лица за оценяване на строителни
продукти;
3. издаване или отказ от издаване на разрешения на лица за извършване на оценяване
на съответствието и за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните
показатели на строителните продукти, за
издаване на европейска техническа оценка и
на български технически одобрения на строителни продукти;
4. преиздаване, разширяване, актуализиране, ограничаване на обхвата, спиране на
действието и отнемане на издадените разрешения по т. 3;
5. оценяване и съставяне на декларация за
характеристиките на строителните продукти,
които не са обхванати от съществуващите
хармонизирани стандарти и за които не са
издавани европейски технически оценки;
6. определяне на българските национални
изисквания към строителните продукти по
отношение на предвидената им употреба;
7. изпълнение на функциите на звено за
контакт относно продукти в строителството
съгласно чл. 10 на Регламент (ЕС) № 305/2011
на Европейския парламент и на Съвета от
9 март 2011 г. за определяне на хармонизирани
условия за предлагането на пазара на строителни продукти и за отмяна на Директива
89/106/ЕИО (ОВ, L 88/5 от 4.04.2011 г.), наричан
за краткост „Регламент (ЕС) № 305/2011“, и
в съответствие с чл. 9, 10 и 11 на Регламент
(ЕО) № 764/2008 на Европейския парламент
и на Съвета от 9 юли 2008 г. относно установяване на процедурите, свързани с прилагането на някои национални технически
правила за продукти, законно предлагани на
пазара в други държави членки, и за отмяна
на Решение № 3052/95/ЕО (ОВ, L 218/21 от
13.08.2008 г.), наричан за краткост „Регламент
(ЕО) № 764/2008“.
Чл. 2. (1) Строежите се проектират така, че
да са годни за предвидената за тях употреба
(предназначение), да осигуряват безопасност-
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та и здравето на лицата, участващи в целия
жизнен цикъл на строежа, и при условие, че
е налице нормално поддържане, да отговарят
на основните изисквания по ал. 2 в продължение на икономически обоснован период на
експлоатация.
(2) При проектирането на строежите се
предвиж дат, а при изпълнението им – се
влагат, строителни продукти, които осигуряват изпълнението на основните изисквания
към строежите, определени в приложение I
на Регламент (ЕС) № 305/2011, както следва:
1. механично съпротивление и устойчивост
на строежите/строителните конструкции и на
земната основа при натоварвания по време
на строителството и при експлоатационни и
сеизмични натоварвания;
2. безопасност в случай на пожар;
3. хигиена, здраве и околна среда;
4. достъпност и безопасност при експлоатация;
5. защита от шум;
6. икономия на енергия и топлосъхранение – енергийна ефективност;
7. устойчиво използване на природните
ресурси.
Чл. 3. (1) Строителните продукти, за които
има влезли в сила хармонизирани технически
спецификации: хармонизирани стандарти
или издадена европейска техническа оценка
(ЕТО), осигуряват изпълнението на основните
изисквания към строежите, когато експлоатационните показатели на съществените
им характеристики са определени и декларирани съгласно изискванията на Регламент
(ЕС) № 305/2011 и отговарят на българските
национални изисквания по отношение на
предвидената употреба, определени в чл. 8,
ал. 1, т. 5.
(2) Строителните продукти, за които няма
влезли в сила хармонизирани стандарти и не
е издадена ЕТО, осигуряват изпълнението
на основните изисквания към строежите,
когато характеристиките им са определени,
декларирани и съответстват на българските
национални изисквания по отношение на предвидената употреба, определени в чл. 8, ал. 1.
Чл. 4. (1) Строителните продукти се влагат
в строежите въз основа на съставени декларации, посочващи предвидената употреба
или употреби, и придружени от инструкция
и информация за безопасност на български
език. В зависимост от техническите спецификации, в съответствие с които са оценени
строителните продукти, декларациите са:
1. декларация за експлоатационни показатели съгласно изискванията на Регламент (ЕС)
№ 305/2011 и образеца, даден в приложение
ІІІ на Регламент (ЕС) № 305/2011, когато за
строителния продукт има хармонизиран европейски стандарт или е издадена ЕТО;
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2. декларация за характеристиките на строителния продукт, когато той не е обхванат
от хармонизиран европейски стандарт или за
него не е издадена ЕТО, съставена по образеца
съгласно приложение № 1.
(2) Декларациите по ал. 1 следва да демонстрират съответствие с българските национални
изисквания по отношение на предвидената
употреба или употреби, когато такива са
определени.
(3) Строителни продукти, произведени индивидуално или по заявка, не чрез серийно
производство, за влагане в един-единствен
строеж, се влагат в строежите въз основа на
декларация за съответствие с изискванията
на инвестиционния проект за конкретния
строеж или заявката на клиента. Декларацията се издава от производителя в зависимост
от изискванията въз основа на протоколи
от изпитване, приложени изчисления и/или
документи за съответствие на вложените
материали.
(4) Строителните продукти, предназначени
за огнезащита, пожароизвестяване, гасене на
пожар, управление на огън и дим и за предотвратяване на експлозии, за които няма
хармонизирани технически спецификации по
чл. 3, ал. 2, се влагат в строежите въз основа
на декларация по ал. 1, т. 2, становище за допустимост, издадено от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“
(ГДПБЗН) на Министерството на вътрешните
работи (МВР), и инструкция и информация
за безопасност на български език.
(5) Декларации по ал. 1, т. 1 не се изискват
за случаите по чл. 5, букви „а“, „б“ и „в“ на
Регламент (ЕС) № 305/2011.
(6) Декларациите по ал. 1 се придружават в зависимост от случая от информацията по чл. 31 или чл. 33 на Регламент (ЕО)
№ 1907/2006 на Европейския парламент и
на Съвета от 18 декември 2006 г. относно
регистрацията, оценката, разрешаването и
ограничаването на химикали (REACH), за
създаване на Европейска агенция по химикали
(ОВ, L 396 от 30.12.2006 г.).
Чл. 5. (1) При съставена декларация за
експлоатационни показатели на строителен
продукт по чл. 4, ал. 1, т. 1 се нанася маркировка „СЕ“ в съответствие с основните
принципи съгласно чл. 8 и 9 на Регламент
(ЕС) № 305/2011.
(2) При съставена декларация за характеристиките на строителен продукт по чл. 4,
ал. 1, т. 2 не се нанася маркировката „СЕ“.
Чл. 6. В инвестиционните проекти се предвиждат строителни продукти с изисквания
към характеристиките им в съответствие с
хармонизираните технически спецификации
и националните изисквания по отношение на
предвидената употреба.
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Чл. 7. (1) Контролът на предвижданите и
влаганите в строежите строителни продукти, с
които се осигурява изпълнението на основните
изисквания към строежите, се осъществява от:
1. консултанта при извършване на оценката на съответствието на инвестиционните
проекти;
2. консултанта или техническия ръководител при упражняване на строителен надзор
по реда на Закона за устройство на територията (ЗУТ).
(2) Административният контрол на строителните проду кти при проектирането и
строителството се осъществява от органите
по чл. 220 – 223 ЗУТ.
Г л а в а

в т о р а

НАЦИОНАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ВЛАГАНЕТО НА СТРОИТЕЛНИ ПРОДУКТИ В
СТРОЕЖИТЕ
Чл. 8. (1) Националните изисквания за влагането на строителни продукти в строежите,
в т.ч. за случаите по чл. 5 на Регламент (ЕС)
№ 305/2011, се определят със:
1. нормативните актове за проектиране, изпълнение, контрол и поддържане на
строежите, когато съдържат изисквания към
строителните продукти, и/или
2. националните стандарти, с които се
въвеж дат европейск и и ли меж д у народни
стандарти;
3. българските национални стандарти или
националните стандарти с еквивалентни на
българските методи и изисквания, когато
няма стандарти по т. 2;
4. бъ л гарск и т е т ех н и ческ и одобрен и я
(БТО);
5. заповед на министъра на регионалното
развитие и благоустройството във връзка
с предвидената употреба или употреби на
продуктите.
(2) Заповедта по ал. 1, т. 5 се обнародва
в „Държавен вестник“ и се публикува на
електронната страница на Министерството на
регионалното развитие и благоустройството
(МРРБ).
(3) Националните изисквания, определени
по ал. 1, т. 5, се разработват в национални
приложения към стандартите в съответните
технически комитети на Българския институт
за стандартизация (БИС) или се съгласуват
с тях, когато за продуктите няма хармонизирани стандарти.
(4) За строителни проду кти, оценени
за съответствие с национални изисквания,
кои т о с а о т менен и/за менен и, с е с ч и т а ,
че осигуряват изпълнението на основните
изисквания към строежите и могат да се
влагат в тях въз основа на декларация за
характеристиките, определени съгласно отменените национални изисквания, когато са
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пуснати/предоставени на пазара в срок до
две години считано от отмяната/замяната
на националните изисквания.
Чл. 9. (1) Българско техническо одобрение
се издава за строителни продукти:
1. за които не е издадена ЕТО и няма хармонизиран европейски стандарт или стандарт
по чл. 8, ал. 1, т. 2 и 3 или които се различават
значително от тях, и
2. които не са законно пуснати на пазара на
други държави – членки на Европейския съюз,
Турция и държавите – членки на Европейската
асоциация за свободна търговия – страна по
Споразумението за Европейското икономическо пространство.
(2) Българското техническо одобрение е положителна техническа оценка на годността на
даден строителен продукт за удовлетворяване
на основните изисквания към строежите, в
които продуктът се влага трайно, в зависимост
от неговото предназначение.
(3) Българските технически одобрения се
разработват и издават въз основа на проучвания, изпитвания и оценка на годността на
строителните продукти за използването им
по предназначение.
(4) Когато за продуктите са публикувани
ръководства за европейски технически одобрения и/или европейски документи за оценяване, БТО се изработват съгласно правилата
и процедурите в тях, а в останалите случаи
БТО се издават съобразно съответните основни изисквания към строежите, определени в
нормативни актове.
(5) Срокът на валидност на издадено БТО
е 5 години и може да се удължава, в случай
че условията по ал. 1, т. 1 продължават да
са в сила.
(6) Срокът на валидност на издадено БТО
се прекратява преди изтичането на срока по
ал. 5, както следва:
1. след крайната дата на периода на едновременно прилагане по чл. 17, параграф
5, буква „в“ на Регламент (ЕС) № 305/2011;
2. една година след публикуването на
стандарт за продукта по чл. 8, ал. 1, т. 2 и 3.
(7) Разходите за процедурата по издаване
на БТО са за сметка на производителя или
на неговия упълномощен представител и се
определят с договор.
Чл. 10. (1) Българското техническо одобрение съдържа:
1. наименование и адрес на лицето, което
издава БТО;
2. номер и дата на издаване;
3. търговско наименование на строителния
продукт;
4. тип на продукта, нива и класове (ако
има такива);
5. наименование и адрес на производителя;
6. срок на валидност;
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7. предприятия на производителя;
8. брой страници и брой приложения;
9. нормативно основание за издаване на
БТО;
10. описание и предназначение на продукта
(текст и чертежи, дадени в приложение), вид на
строежа, за който е предназначен продуктът,
и неговия експлоатационен срок;
11. основните изисквания към строежите,
които определят техническите изисквания
към продукта;
12. точни и измерими характеристики на
продукта, свързани с удовлетворяването на
основните изисквания към строежите, и методи за изпитване и/или изчисляване;
13. задължения на производителя (включително изисквания към системата за производствен контрол) и на лицата, които оценяват
съответствието на продукта с националните
изисквания, когато са определени;
14. нива или класове на характеристиките
на продукта и указания за проектиране, ако
са необходими за строежа, за който е предназначен продуктът;
15. изисквания за квалификацията на производствения персонал и за квалификацията
на персонала, който ще монтира/вгражда
продукта в строежа, и инструкции за монтаж;
16. указания за експлоатация, поддържане
и ремонт;
17. указания за опаковка, транспорт и
съхраняване;
18. правила за здравословни и безопасни
условия на труд и за опазване на околната
среда;
19. здравна и екологична оценка на продукта.
(2) При установяване на грешки и недостатъци на издадено БТО и при невъзможност за
осигуряване на поне едно основно изискване
към строежа при влагане на строителния продукт в съответствие с предвидената употреба
лицето, издало одобрението, го обявява за
невалидно, като уведомява за това министъра
на регионалното развитие и благоустройството.
Чл. 11. (1) Становището за допустимост по
чл. 4, ал. 4 се издава на производителя на строителния продукт или на неговия упълномощен
представител въз основа на изпитвания и
класификация, извършени от ГДПБЗН – МВР,
или на документи с резултати от изпитване
и класификация на други акредитирани или
нотифицирани лаборатории. Изпитванията и
класификацията се извършват в съответствие
с актуалните версии на техническите спецификации по чл. 8, ал. 1, т. 2 и 3 или отменените
версии на същите спецификации в срок до
две години от замяната/отмяната им.
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(2) Срокът на валидност на становището
за допустимост се определя въз основа на
най-краткия срок на валидност, посочен в
документите по ал. 1, но не по-дълъг от 5
години.
(3) Срокът на валидност на издадено становище за допустимост се прекратява преди
изтичането на срока по ал. 2, както следва:
1. след крайната дата на периода на едновременно прилагане по чл. 17, параграф
5, буква „в“ на Регламент (ЕС) № 305/2011;
2. при издаване на Европейска техническа
оценка на продукта;
3. две години след замяна или отмяна на
версия на техническа спецификация по чл. 8,
ал. 1, в съответствие с която е изпитан или
класифициран продуктът;
4. при промяна на компонентите на продукта.
Чл. 12. Становището за допустимост съдържа:
1. наименование и адрес на лицето, което
го издава;
2. номер и дата на издаване;
3. брой страници и брой приложения;
4. търговско наименование на строителния
продукт;
5. тип на продукта, нива и класове (ако
има такива);
6. наименование и адрес на производителя;
7. срок на валидност;
8. нормативно основание за издаване на
становището за допустимост;
9. описание и предназначение на продукта
(текст и/или чертежи, дадени в приложение);
10. нива на характеристиките на продукта,
свързани с удовлетворяването на основното
изиск ване „безопасност п ри пожар“ к ъм
строежите, и методите за изпитване и/или
изчисляване;
11. указания за проектиране и/или инструкции за монтаж.
Чл. 13. (1) Строителните продукти, за
които няма влезли в сила хармонизирани
стандарти и не е издадена ЕТО, се оценяват
за съответствие с националните изисквания
по чл. 8, ал. 1 от:
1. лица за оценяване на съответствието
с националните изисквания, оправомощени
от министъра на регионалното развитие и
благоустройството по реда на глава трета, когато националните изисквания са определени
със заповед на министъра на регионалното
развитие и благоустройството съгласно чл. 8,
ал. 1, т. 5, или от
2. производителя или неговия упълномощен представител въз основа на протоколи
от изпитване, издадени от лаборатории за
изпитване, сертификати за системи за управ
ление на качеството или други документи,
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доказващи съответствие с изискванията, когато за продукта няма определени национални
изисквания по чл. 8, ал. 1, т. 5.
(2) Декларация за характеристиките на
строителния продукт по чл. 4, ал. 1, т. 2 се
съставя от производителя или от неговия
упълномощен представител въз основа на:
1. сертификати за съответствие в случаите
по ал. 1, т. 1, или
2. протоколи от изпитване, издадени от
лаборатории за изпитване, и/или сертификати за системи за управление на качеството,
сертификати за съответствие или други документи, доказващи съответствие с изискванията
в случаите по ал. 1, т. 2.
(3) Когато за строителен продукт не са
определени изисквания по чл. 8, ал. 1, декларация за характеристиките на строителния
продукт по чл. 4, ал. 1, т. 2 се съставя от
производителя или от неговия упълномощен
представител въз основа на протоколи от изпитване или други документи, удостоверяващи
характеристиките на продукта.
(4) Когато за национални изиск вани я,
определени по чл. 8, ал. 1, т. 5, няма оправомощени лица по ал. 1, т. 1 и § 4, ал. 1 от
преходните и заключителните разпоредби,
производителят издава дек ларация за характеристиките на строителния продукт по
реда на ал. 2, т. 2.
Чл. 14. (1) Лицата за оценяване на съответствието с националните изисквания по чл. 13,
ал. 1, т. 1 издават сертификати за съответствие
въз основа на протоколи от изпитване и/или
изчисления съгласно методите, предвидени в
националните изисквания по чл. 8, ал. 1, т. 5, и
ежегодна оценка на производствения контрол,
упражняван от производителя, за осигуряване
постоянството на характеристиките.
(2) Лицата по ал. 1, т. 1 признават протоколи от изпитване, издадени от акредитирани лаборатории, и сертификати за системи
за управление на качеството, издадени от
акредитирани органи по сертификация на
системи за управление на качеството, когато
доказват изпълнение на националните изисквания и постоянство на характеристиките,
определени с тях.
Чл. 15. (1) За строителни продукти, оценени
за съответствие с национални изисквания,
включващи отменени издания на техничес
ките спецификации по чл. 8, ал. 1, т. 2 и 3,
се счита, че осигуряват изпълнението на основните изисквания към строежите и могат
да се влагат в тях въз основа на декларация
за характеристиките на строителния продукт,
определени съгласно отменените издания на
техническите спецификации, когато са пуснати/предоставени на пазара в срок до две
години считано от отмяната/замяната.
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(2) Когато за строителен продукт се публикува хармонизиран стандарт, декларация
за характеристиките на продукта по чл. 4,
ал. 1, т. 2 не се съставя след крайната дата
на периода на едновременно прилагане по
чл. 17, параграф 5, буква „в“ на Регламент
(ЕС) № 305/2011.
(3) За строителни продукти, законно пуснати/предоставени на пазара преди крайната
дата на периода на едновременно прилагане
по чл. 17, параграф 5, буква „в“ на Регламент
(ЕС) № 305/2011, се счита, че осигуряват
изпълнението на основните изисквания към
строежите и могат да се влагат в строежите
въз основа на декларация за характеристиките
на строителния продукт.
Г л а в а

т р е т а

ОПРАВОМОЩАВАНЕ И НОТИФИК АЦИЯ
НА ЛИЦА ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ ПРОДУКТИ
Чл. 16. (1) Лицата за оценяване на строителни продукти са:
1. органи, които участват при оценяването
и проверката на постоянството на експлоатационните показатели на съществените
характеристики съгласно приложение V на
Регламент (ЕС) № 305/2011;
2. органи за техническо оценяване съгласно
глава V на Регламент (ЕС) № 305/2011;
3. лица за оценяване на съответствието с
националните изисквания;
4. лица за издаване на българско техничес
ко одобрение.
(2) Лицата по ал. 1, т. 3 са лица за сертификация, които удостоверяват извършената
оценка със сертификат за съответствие с
националните изисквания за предвидената
употреба на продукта.
(3) Лицата по ал. 1, т. 4 трябва да имат
компетентност за анализиране на риска от
използване на иновативни строителни продукти, за определяне на характеристиките
на продукта, които оказват влияние върху
постигането на основните изисквания към
строежа, за определяне на подходящите методи за тяхното оценяване и изисквания към
производствения контрол в продуктовите
области, в които издават БТО.
Чл. 17. (1) Министърът на регионалното
развитие и благоустройството е нотифициращ орган по чл. 29 и 40 на Регламент (ЕС)
№ 305/2011, който:
1. извършва оценка, оправомощаване и
наблюдение на дейността и съответствието
с разпоредбите на чл. 30 и 43 – 46 вкл. на
Регламент (ЕС) № 305/2011 и на чл. 10 от
Закона за техническите изисквания към продуктите (ЗТИП) на лицата за оценяване на
строителни продукти;
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2. издава, отказва издаването, отнема,
продължава и спира действието, актуализира,
преиздава, разширява, отказва разширяване
и ограничава обхвата на издадените разрешения на лицата за оценяване на строителни
продукти;
3. уведомява Европейската комисия (ЕК) и
държавите членки за издаването, отнемането,
продължаването и спирането на действието,
актуализирането, разширяването и ограничаването на обхвата на издадените разрешения
на лица, определени за органи за техническо
оценяване по чл. 29, параграф 1, и на лица, оправомощени да изпълняват задачи като трети
страни в процеса на оценяване и проверка на
постоянството на експлоатационните показатели по чл. 39 на Регламент (ЕС) № 305/2011.
(2) Редът за издаване, за отказ от издаване, отнемане, продължаване и спиране на
действието, за актуализиране, преиздаване,
разширяване, отказ за разширяване и за
ограничаване на обхвата на издадените разрешения на лица за оценяване на строителни
продукти се определя съгласно процедурата,
дадена в приложение № 2.
(3) Когато при оценката за оправомощаване
и наблюдение на дейността по ал. 1, т. 1 се
използва външен експерт в съответствие с
чл. 12а, ал. 1 ЗТИП за изготвяне на експертна
оценка и експертно заключение, на експерта
се заплаща възнаграждение.
Чл. 18. (1) Разрешението за оценяване и
проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителните продук
ти, както и за оценяване на съответствието
на строителните продукти с националните
изисквания по чл. 8, ал. 1, т. 5, се издава на
лице, което:
1. отговаря на изискванията на чл. 43 – 46
вкл. на Регламент (ЕС) № 305/2011 и на чл. 10
ЗТИП;
2. има наръчник и процедури по качеството
в съответствие със:
а) EN ISO/IEC 17065 за лица за сертификация на продукти, сертификация на производствен контрол в предприятието и сертификация
на съответствието с националните изисквания;
б) БДС ISO/IEC 17021 за лица за сертификация на производствен контрол в предприятието;
в) БДС ISO/IEC 17025 за лаборатории за
изпитване;
3. може да изпълнява задачите, определени
в приложение V на Регламент (ЕС) № 305/2011;
4. разполага с компетентен персонал, наймалко половината от който е нает по безсрочни трудови договори; в съотношението не се
включват наетите чуждестранни одитори;
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5. разполага с техническите спецификации,
съдържащи технически изисквания и методи
за изпитване, за продуктите от обхвата на
разрешението.
(2) Разрешението за издаване на ЕТО и за
издаване на БТО се издава на лице, което:
1. отговаря на изискванията на чл. 10 ЗТИП,
на чл. 30 и на таблица 2 от приложение ІV
на Регламент (ЕС) № 305/2011, и
2. има наръчник и процедури по качеството;
3. разполага с лаборатория, акредитирана
за продуктовите области, включени в обхвата
на заявлението.
(3) С разрешенията по ал. 1 и 2, наричани
за краткост „разрешения за оценяване на строителни продукти“, се определя обхватът на
строителни продукти или продуктови области,
за които те се отнасят, съгласно образците в
приложение № 3.
Чл. 19. (1) Министърът на регионалното
развитие и благоустройството издава разрешение за оценяване на строителни продукти
или отказва издаването му с мотивирана
заповед в срока, определен съгласно чл. 12а,
ал. 5 ЗТИП.
(2) В случай че лицето, което кандидатства
за получаване на разрешение за оценяване
на строителни продукти, представи заверени
копия от валидни сертификат и заповед за
акредитация, издадени на орган за сертификация и/или лаборатория за изпитване за същия
обхват продукти с приложимите процедури
(схеми и методи за сертифициране, контрол
или изпитване), за които кандидатства, срокът
за издаване на разрешение за оценяване на
строителни продукти е три месеца.
(3) Министърът на регионалното развитие
и благоустройството отказва да издаде разрешението по ал. 1, когато лицето не отговаря
на изискванията на чл. 18.
Чл. 20. (1) Лицата по чл. 16 могат да
сключват договор с подизпълнител за изпълнение на някои от задачите при оценяване на
строителните продукти.
(2) Подизпълнителите трябва да са юридически лица, които отговарят на разпоредбите
на чл. 45 от Регламент (ЕС) № 305/2011 и на
чл. 10, ал. 1, т. 3 ЗТИП.
(3) Не се разрешава подизпълнителите по
ал. 1 да сключват договор с други подизпълнители за изпълнение на възложените им
задачи за оценяване на строителни продукти.
(4) В случаите по ал. 1 лицата представят
доказателства за компетентност и технически
възможности на подизпълнителя.
(5) Дейност та по извършване на одит
може да се възлага с договор на физически
лица – одитори и технически експерти, които
се включват в списъка на персонала, в про-
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грамите за обучение и оценка на персонала
от системата за управление на лицето за
оценяване на строителни продукти.
(6) Не се разрешава възлагането на дейнос
тите по оценка на резултатите от изпитванията
и от одита на производствения контрол на
подизпълнител или персонал, нает на граждански договор.
Чл. 21. (1) Лицата, получили разрешение за
оценяване на строителни продукти, са длъжни
да уведомят министъра на регионалното развитие и благоустройството в 7-дневен срок от
настъпването на промени по отношение на:
1. правния и акредитационния им статус,
структурата, обхвата на дейност, процедурите,
въз основа на които са получили разрешение,
както и при промени на лицата за контакти,
телефонните номера и електронните адреси;
2. системата за управление, ръководството
или персонала, които влияят върху изпълнението на дейността, за която са получили
разрешение;
3. подизпълнителите, техния правен и акредитационен статус, в случай че се ползват
такива;
4. обстоятелствата по чл. 10, ал. 1, т. 6, 7
и 9 ЗТИП;
5. валидността на издаден сертификат,
протокол от изпитване, ЕТО и БТО.
(2) Лицата по ал. 1 са длъжни:
1. да представят на министъра на регионалното развитие и благоустройството съответната информация и годишен доклад за извършени
оценки, налични ресурси, подизпълнители,
ситуации на конфликт на интереси и други
съгласно чл. 14а ЗТИП;
2. да водят публични регистри на издадените
сертификати, протоколи от изпитване, ЕТО
и БТО и да ги представят на министъра на
регионалното развитие и благоустройството;
3. да участват в работата на координационната и секторните групи на нотифицираните
органи и на Асоциацията на лицата за оценяване на строителни продукти и да спазват
общите процедури и правила за работа, изработени от тях;
4. да участват в работата на техническите
комитети към БИС в зависимост от строителните продукти, включени в обхвата на
разрешението им.
(3) Лицата по ал. 1 не могат да преотстъпват
на трети лица своите права за оценяване на
строителни продукти.
(4) Данните от регистрите по ал. 2, т. 2
се публикуват на електронната страница на
МРРБ.
Чл. 22. (1) Министърът на регионалното
развитие и благоустройството отнема издадено
разрешение при условията и по реда на чл. 15
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ЗТИП и чл. 50, параграф 1 на Регламент (ЕС)
№ 305/2011, когато при проверките по чл. 14в
ЗТИП се установи, че лицето:
1. е престанало да отговаря на някое от
изискванията по чл. 15, ал. 1;
2. не изпълнява или не е в състояние да
продължи изпълнението на една или повече
задачи, определени в приложение V на Рег
ламент (ЕС) № 305/2011, и националните
изиск вани я за у потреба на строителните
продукти, за които е получило разрешение;
3. не е предприело в определения срок
ефективни коригиращи действия.
(2) Министърът на регионалното развитие
и благоустройството при условията и по реда
на чл. 14в и 15 ЗТИП и чл. 50, параграф 1 на
Регламент (ЕС) № 305/2011 със заповед:
1. спира действието на издаденото разрешение до представяне на ефективни коригиращи
действия за период не по-дълъг от три месеца,
когато констатираните по ал. 1 нарушения
компрометират способността на лицето да
изпълнява като трета страна задачите, определени с разрешението, както и достоверността
на резултата от извършената дейност;
2. ограничава обхвата при заявено желание
на лице или при установени несъответствия по
ал. 1, т. 2 по отношение на един или повече
продукти от обхвата на издаденото разрешение и при липса на ефективни коригиращи
действия в определения срок.
(3) Министърът на регионалното развитие и
благоустройството уведомява писмено лицето
по ал. 1, ЕК и държавите членки за отнемането,
спирането на действието или ограничаването
на обхвата на разрешението в 7-дневен срок
от издаването на заповедта по ал. 2.
Чл. 23. Отказът да се издаде разрешение и
заповедта за отнемане на издадено разрешение подлежат на обжалване пред Върховния
административен съд в 14-дневен срок от
съобщаването.
Чл. 24. (1) Актуализиране на обхвата на
издадено разрешение за оценяване на строителни продукти се извършва въз основа на
изменения и допълнения на техническите
спецификации и нормативните актове по чл. 3
и при доказана техническа компетентност на
лицето за отчитането им при оценяване на
строителните продукти.
(2) Министърът на регионалното развитие
и благоустройството отказва да издаде актуализация или разширение на издадено разрешение за оценяване на строителни продукти,
в случай че кандидатът не докаже своята
компетентност и способност за изпълнение на
заявените актуализирани или нови процедури
за оценяване на строителни продукти.
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(3) Преиздаване на издадено разрешение за
оценяване на строителни продукти се извършва
в същия обхват при мотивирано искане на
лицето, получило разрешението.
(4) За издаването на разрешение за оценяване на строителни продукти по чл. 18, ал. 1
и 2, за разширяване на обхвата на издадените
разрешения, за тяхната актуализация или
преиздаване, за проверката на документи,
проверката на място, в т.ч. за ежегодните
планирани проверки, предвидени с процедурата в приложение № 2, се събират държавни
такси в размер, определен съгласно тарифа,
одобрена от Министерския съвет.
Чл. 25. (1) Лицата, получили потвърждение от ЕК на нотифицирания обхват и
идентификационен номер, определен от ЕК,
получават разрешение с регистрационен номер от министъра на регионалното развитие
и благоустройството или съответно разширение/актуализация на обхвата на издадено
разрешение.
(2) Лицата, получили разрешение за оценяване на строителни продукти за съответствие
с националните изисквания по чл. 8, ал. 1,
т. 5, както и за издаване на БТО, получават
регистрационен номер от министъра на регионалното развитие и благоустройството.
(3) Министерството на регионалното развитие и благоустройството води регистри на
издадените, спрените и отнетите разрешения
и поддържа актуална информация за техния
обхват.
(4) Данните от регистрите по ал. 3 се публикуват на електронната страница на МРРБ.
Г л а в а

ч е т в ъ р т а

КОНТРОЛ ЗА СПАЗВАНЕ НА УСЛОВИЯТА,
ПРИ КОИТО СА ИЗДАДЕНИ РАЗРЕШЕНИЯТА НА ЛИЦАТА ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА
СТРОИТЕЛНИ ПРОДУКТИ
Чл. 26. (1) Контролът върху дейностите на
лицата, получили разрешение за оценяване
на строителни продукти, се осъществява от
министъра на регионалното развитие и благоустройството.
(2) Контролът по ал. 1 се осъществява
съгласно процедурата в приложение № 2 и
се състои в следното:
1. проверка на докладите, предоставяни
ежегодно от лицата за оценяване на строителни продукти съгласно чл. 14а ЗТИП, в обема,
определен с процедурата в приложение № 2, и
2. периодични проверки на лицата, получили разрешения за оценяване на строителни
продукти, съгласно чл. 14в ЗТИП за спазване
на условията, при които е издадено разрешението, и за изпълнение на задачите, определени
в приложение V на Регламент (ЕС) № 305/2011
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и националните изисквания за употреба на
строителните продукти, за които лицето е
получило разрешение.
(3) Проверките по ал. 2 са планирани и
извънредни и се извършват по документи и
на място.
(4) Планираните проверки по чл. 14в, ал. 1
ЗТИП обхващат:
1. прилаганите системи за оценяване на
строителните продукти и прилаганите ръководства за европейски технически одобрения
и/или европейски документи за оценяване за
издадените ЕТО и БТО;
2. техническите досиета на оценяваните
продукти, включително издадените сертификати, протоколи от изпитвания, доклади от
одит на системите за производствен контрол
на производителите, доклади за оценяване,
заявки и договори с производители;
3. техническите досиета на продуктите, за
които са издадени ЕТО или БТО, включително
протоколи от изпитвания, доклади, заявки и
договори с производители;
4. функционирането на системата за управ
ление на качеството;
5. състоянието на техническите средства
за измерване и изпитване;
6. актуалността на прилаганите технически
спецификации;
7. използвани подизпълнители, както и
тяхната дейност като част от процедурите за
оценяване на строителните продукти;
8. постъпилите жалби, възражения и рек
ламации и начините за тяхното уреждане.
(5) Извънредните проверки по чл. 14в, ал. 2
ЗТИП обхващат:
1. документите, свързани с постъпилата
информация, оценка за съответствие или
несъответствие с изискванията на нормативната уредба и приложимите технически
спецификации;
2. причините за възникване на пропуските и несъответствията, когато са установени
такива, и начините за тяхното отстраняване;
3. оценка на възможността на лицата, получили разрешение за оценяване на строителни
продукти по чл. 16, ал. 1, да продължават да
извършват дейността си.
Чл. 27. Когато след проведен контрол
минист ърът на региона лното развитие и
благоустройството отнеме, спре действието
на издаденото разрешение или ограничи неговия обхват съгласно чл. 22, се предприемат
действия съгласно процедурата в приложение
№ 2 за съхраняване на досието на оценения
строителен продукт или на продукта, за който
е издадена ЕТО или БТО, за предоставяне
при необходимост на контролните органи и
за поддържане на издадените сертификати на
засегнатите производители.
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Г л а в а

п е т а

ЗВЕНО ЗА КОНТАКТ ОТНОСНО ПРО
ДУКТИ В СТРОИТЕЛСТВОТО
Чл. 28. (1) Дирекция „Технически правила
и норми“ (ТПН) на МРРБ изпълнява функциите на звено за контакт относно продукти в
строителството (ЗКОПС) съгласно чл. 9, ал. 2,
т. 2 ЗТИП и чл. 36, т. 7 от Устройствения правилник на Министерството на регионалното
развитие и благоустройството.
(2) Звеното за контакт предоставя информа ц и я с ъгласно ч л. 10 на Регламен т
(ЕС) № 305/2011 и чл. 10 на Регламент (ЕО)
№ 764/2008 за:
1. техническите правила, приложими към
конкретния тип строителен продукт;
2. изискване за предварително разрешение
съгласно българското законодателство за
пускане или предоставяне на пазара или за
влагане в строежите на строителни продукти;
3. прилагане на принципа за взаимно приз
наване на територията на Република България
съгласно Регламент (ЕО) № 764/2008;
4. данните за контакт на компетентните
български органи, осъществяващи контрол
за влагането на строителните продукти и
надзор на пазара;
5. средствата за правна защита в случай
на спор между компетентните органи и икономически оператор;
6. друга свързана със строителните продук
ти информация или мнение.
(3) Звеното за контакт по ал. 1 предоставя информация за българските национални
разпоредби по смисъла на:
1. членове 10 и 11 на Регламент (ЕО)
№ 764/2008 безплатно на български и на английски език, и
2. член 10, параграф 3 на Регламент (ЕС)
№ 305/2011 безплатно на български език.
(4) За превода на информацията по ал. 3,
т. 2 на език, различен от българския език, се
заплаща такса съгласно тарифа, одобрена от
Министерския съвет.
Чл. 29. (1) Информацията по чл. 28, ал. 2
се публикува на електронната страница на
МРРБ.
(2) Дирекция „ТПН“ поддържа информацията по ал. 1 в актуално състояние.
Чл. 30. (1) Запитвания към ЗКОПС се
подават:
1. на хартиен носител, заведени в деловодството на МРРБ, или
2. чрез електронния адрес на ЗКОПС,
публикуван на електронните страници на
МРРБ и ЕК.
(2) Запитването по ал. 1, т. 2 се завежда в
деловодството на МРРБ.
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(3) Звеното за контакт относно продукти
изготвя отговор в срок петнадесет работни
дни от датата на завеждане на запитването в
деловодството на МРРБ.
Чл. 31. (1) Информацията по съответното
запитване се изготвя от дирекция „ТПН“ и
се подписва от директора.
(2) Когато информацията по ал. 1 не е
утвърдена със заповед на министъра на регионалното развитие и благоустройството
съгласно чл. 8, ал. 1, т. 5, тя се съгласува
предварително със заинтересуваното ведомство в срок 7 работни дни.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. По смисъла на наредбата:
1. „Строителен продукт“ е всеки продукт
или комплект, който е произведен и пуснат
на пазара за трайно влагане в строежи или в
части от тях и чиито експлоатационни показатели имат отражение върху експлоатационните
характеристики на строежите по отношение
на основните изисквания към строежите.
2. „Комплект“ е строителен продукт, пуснат
на пазара от един-единствен производител, под
формата на набор от най-малко два отделни
компонента, които трябва да бъдат сглобени,
за да бъдат вложени в строежите.
3. „Съществени характеристики“ са онези
характеристики на строителния продукт, които
имат отношение към основните изисквания
към строежите.
4. „Експлоатационни показатели на строителния продукт“ са експлоатационните показатели, свързани със съответните съществени
характеристики, изразени като ниво, клас или
в описание.
5. „Хармонизирани технически спецификации“ са хармонизирани стандарти и европейски
документи за оценяване.
6. „Хармонизиран стандарт“ е стандарт,
приет от един от европейските органи по
стандартизация, изброени в приложение I към
Директива 98/34/ЕО въз основа на издадено
от Комисията искане в съответствие с чл. 6
от посочената директива.
7. „Европейски документ за оценяване“ е
документ, приет от организацията на ОТО за
целите на издаване на европейски технически
оценки.
8. „Упълномощен представител“ е лице,
упълномощено от производител да оценява
съответствието на строителен продукт с националните изисквания, определени в чл. 8,
ал. 1 при условията на чл. 13, и/или да издава
декларация за характеристиките на строителния продукт по чл. 4, ал. 1, т. 2, и/или да
сключва договор за издаване на БТО.
9. „Индивидуални (и несерийни) продукти“
са продукти, индивидуално проектирани и
произведени по заявка за специфични цели,
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за чието производство е необходимо пренастройване на производствените машини, или
продукти, произведени по специална поръчка
с цел постигане на една или няколко експлоатационни характеристики, различни от тези
на серийно произвежданите продукти, дори
ако при производството е използван същият
производствен процес или система.
10. „Прод у к т и за пож ароизвес тя ва не“
са съставни части на пожароизвестителни
системи, в т.ч. устройства за управление и
индикация; звукови сигнализатори; токозахранващи устройства; топлинни пожароизвестители точков тип; димни пожароизвестители
точков тип, използващи разсеяна светлина,
пропускана светлина или йонизация; пламъчни пожароизвестители точков тип; ръчни
пожароизвестители; димни линейни пожароизвестители, използващи оптичен светлинен
лъч; съоръжения за управление и отчитане
на гласов сигнал за тревога; изолатори на
късо съединение; входно-изходни устройства;
засмукващи димни пожароизвестители; устройства за предаване на сигнал за тревога
и предупреждение за повреда; устройства за
сигнализиране на пожар – визуални сигнализатори; елементи на гласова система за
сигнализиране на тревога – високоговорители;
съставни части, използващи радиовръзки.
11. „Продукти за гасене на пожар (стационарни)“ са съставни части на стационарни
пожарогасителни инсталации с маркуч, автоматични спринклерни пожарогасителни
инсталации, пожарогасителни инсталации
за разпръскване на вода, пожарогасителни
инсталации за гасене с газообразни вещес
тва, пожарогасителни инсталации с прах,
пожарогасителни инсталации с пяна, пожарогасителни инсталации с кондензирали
аерозоли и пожарогасителни инсталации с
водна мъгла.
§ 2. Наредбата е преминала процедурата за
обмен на информация в областта на техничес
ките регламенти по реда на Постановление
№ 165 на Министерския съвет от 2004 г. за
организацията и координацията на обмена
на информация за технически регламенти
и правила за услуги на информационното
общество и за установяване на процедурите,
свързани с прилагането на някои национални
технически правила за продукти, законно
предлагани на пазара на друга държава членка (ДВ, бр. 64 от 2004 г.), с което е въведена
Директива 98/34/ЕС, изменена с Директива
98/48/ЕС.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ
§ 3. Наредбата се издава на основание
чл. 9, ал. 2, т. 5 ЗТИП.
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§ 4. Производителите на строителни продукти, оценени за съответствие по реда на
Наредбата за съществените изисквания към
строежите и оценяване съответствието на строителните продукти, приета с Постановление
№ 325 на Министерския съвет от 2006 г. (ДВ,
бр. 106 от 2006 г.), съставят декларации по
чл. 4, ал. 1 за експлоатационни показатели и/
или за характеристики на строителен продукт
въз основа на сертификатите и протоколите,
издадени по реда на същата наредба, съгласно
чл. 66, параграф 2 на Регламент (ЕС) 305/2011
и чл. 8, ал. 4 от тази наредба.
§ 5. (1) Лицата, които към датата на влизане в сила на тази наредба имат валидни
разрешения за оценяване на съответствието
на строителни продукти, издадени по реда
на част трета от Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване
съответствието на строителните продукти,
могат да извършват своята дейност до отказ/
получаване на разрешение за оценяване на
съответствието на строителните продукти с
националните изисквания по чл. 8, ал. 1, т. 5 и
за издаване на БТО, когато задачите, определени в националните изисквания за употреба
на строителните продукти, са включени в
обхвата на разрешенията, които притежават,
но не по-късно от две години.
(2) В срок една година от влизането в сила
на тази наредба лицата по ал. 1, които желаят
да оценяват съответствието на строителните продукти с националните изисквания по
чл. 8, ал. 1, т. 5 и да издават БТО, подават
заявление до министъра на регионалното
развитие и благоустройството за получаване на разрешение по реда на глава трета от
тази наредба.
(3) Лицата, които към датата на влизане
в сила на тази наредба са в процедура на
получаване на разрешение за оценяване на
съответствието на строителни продукти по
реда на част трета от Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване
съответствието на строителните продукти,
подават ново заявление за получаване на
разрешение по реда на глава трета от тази
наредба. При внесена такса не се заплаща
нова такса съгласно раздел V от Тарифа № 14
за таксите, които се събират в системата на
Министерството на регионалното развитие
и благоустройството и от областните управители, одобрена с Постановление № 175 на
Министерския съвет от 1998 г. (ДВ, бр. 94
от 1998 г.).
(4) За издаване на разрешения за оценяване
на съответствието на строителните продукти
с националните изисквания по чл. 8, ал. 1,
т. 5 и за издаване на БТО лицата не заплащат
такса съгласно раздел V от Тарифа № 14 за
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таксите, които се събират в системата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и от областните управители,
когато не разширяват обхвата на строителни
продукти или продуктови области.
(5) До датата на изтичане на периода на
едновременно прилагане на стандартите EN
45011 и EN ISO/IEC 17065 (15.09.2015 г.) наръчникът и процедурите по качеството на лицата
за сертификация на продукти, за сертификация
на производствен контрол в предприятието и
за сертификация на съответствието с националните изисквания могат да отговарят на
изискванията на БДС EN 45011:1998.
(6) Редът за деклариране в случаите по
чл. 13, ал. 4 е валиден в срок 1 година след
оправомощаване на лице за оценяване на
съответствието с националните изисквания
по чл. 8, ал. 1, т. 5.
§ 6. Наредбата влиза в сила от 1 март 2015 г.
Министър:
Лиляна Павлова
Приложение № 1
към чл. 4, ал. 1, т. 2
Декларация за характеристиките на строителен продукт
№. .................................
1. Уникален идентификационен код на типа
продукт: ..................................................................
2. Национални изисквания (заповед на министъра на регионалното развитие и благоустройството, национален нормативен акт), техническа
спецификация (национален стандарт, българско
техническо одобрение), приложими за строителния продукт:
..................................................................................
3. Предвидена употреба или употреби на строителния продукт в съответствие с националните
изисквания, както е предвидено от производителя:
..................................................................................
4. Име, регистрирано търговско наименование
или регистрирана търговска марка, адрес за контакт на производителя и място на производство:
..................................................................................
5. Име и адрес за контакт на упълномощения
представител (когато е приложимо):
..................................................................................
6. Наименование на лице за оценяване на
съответствието с национа лните изиск вани я
(когато е приложимо):
..................................................................................
(сертификат за съответствие, протоколи от
изпитвания/изчисления (в зависимост от приложимото)
7. Декларирани показатели на характеристиките на строителния продукт:
Характеристика

Показател Метод за изпитване/изчисление/определяне
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Забележки:
1. В колона 1 се представя списък на характеристиките, както са определени в националните
изисквания съгласно т. 2, за предвидената употреба,
посочена в т. 3.
2. В колона 2 се записват декларираните показатели, изразени като нива и класове или като
описание на всяка съответстваща характеристика,
изброена в колона 1.
3. В колона 3 се отразява датираното позоваване
на метода за изпитване/изчисление/определяне на
декларирания в колона 2 показател.
8. Характеристиките на строителния продукт,
посочен в т. 1, имат показатели, съответстващи
на декларираните съгласно т. 7.
Тази дек лараци я за характеристик ите на
строителния продукт се издава изцяло на отговорността на производителя съгласно т. 4 или
на упълномощения представител съгласно т. 5.
Подписано за и от името на производителя
(упълномощения представител):
..................................................................................
(име, длъжност)
..................................................................................
(място и дата на издаване) (подпис)

Приложение № 2
към чл. 17, ал. 2
Процедура за издаване на разрешения на лица
за оценяване на строителни продукти и за упражняване на контрол върху дейността им
1. Цел и обхват
1.1. Тази процедура е разработена в съответствие с разпоредбите на глава трета от ЗТИП,
глава трета от наредбата и чл. 29, параграф 3 и
чл. 47 на Регламент (ЕС) № 305/2011.
1.2. Процедурата се прилага при:
а) оправомощаване, нотификация и издаване
на разрешения за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели
на строителните продукти и за издаване на
европейска техническа оценка на строителните
продукти на лица по смисъла на чл. 29 и 39 на
Регламент (ЕС) № 305/2011;
б) оправомощаване и издаване на разрешения
за оценяване съответствието на строителните
п род у к т и с на ц иона л н и т е изиск ва н и я и за
издаване на български технически одобрения
на строителните продукти на лица по реда на
наредбата;
в) актуализиране, разширяване на обхвата и
преиздаване на издадените разрешения;
г) отказ от издаване или от разширяване,
ограничаване, временно спиране и отнемане
на разрешенията по букви „а“ и „б“ и при оттегляне на нотификацията на лицата по смисъла
на чл. 30, параграф 3 и чл. 50, параграф 1 на
Регламент (ЕС) № 305/2011;
д) упражняване на контрол върху дейността на лицата, получили разрешение съгласно
букви „а“ и „б“;
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е) осиг у ряване на мерк и за съхран яване
и поддържане на досиетата на строителните
продукти, оценени от оправомощен или нотифициран орган, чиято дейност е преустановена
или ограничена.
1.3. Процедурата има за цел да създаде единен ред, прозрачност и равнопоставеност при
проверката и оценката на компетентността и
способността на всички кандидати да изпълняват
процедурите за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на
строителните продукти, за които кандидатстват,
и за оценяване на годността на строителните
продукти, за които желаят да издават техническо
одобрение/оценка.
1.4. Процедурата се изпълнява от отдел „Строителни продукти“ (СП) на дирекция „Технически
правила и норми“ (ТПН) при Министерството
на регионалното развитие и благоустройството
(МРРБ).
2. Документи, които подават лицата
2.1. Кандидатите за оправомощаване и получаване на разрешения съгласно т. 1.2, букви
„а“ и „б“ подават следните документи в съответствие с образците, неразделна част от тази
процедура, както следва:
а) писмено заявление до министъра на регионалното развитие и благоустройството с описание на желания обхват строителни продукти/
продуктови области, технически спецификации
и нормативни актове и системи за оценяването
им съгласно образец № 1 или 2;
б) копие от акта за създаване, когато лицето
е създадено с акт на Министерския съвет;
в) информаци я за трудови и гра ж дански
договори на персонала, за документи за завършено образование, допълнително придобита
квалификация, обучение, компетентност и професионален опит съгласно образец № 3;
г) справка в табличен вид за оценяваните
продукти/продуктови области и техните характеристики, за методите за изпитване/изчисляване, както и за лабораториите, в които
продуктите ще бъдат изпитвани, когато това
се изисква от системата за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните
показатели и от националните изисквания за
влагане в строежите на строителния продукт
съгласно образец № 4;
д) сп ра вк а за т ех н и ческ и т е с редс т ва за
извършване на изпитванията, които са извън
обхвата на акредитация на лабораториите по
буква „г“ съгласно образец № 5;
е) декларации от ръководния персонал и от
персонала, ангажиран с дейностите по оценяване
на строителните продукти, за обстоятелствата
по чл. 10, ал. 1, т. 3, 5 и 8 ЗТИП и чл. 43, параграфи 3, 4 и 5 на Регламент (ЕС) № 305/2011
съгласно образец № 6;
ж) копие от застрахователни договори за
вредите, които могат да настъпят вследствие
неизпълнение на задълженията, свързани с дейността по оценяване на строителните продукти;
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з) разпределение на персонала за изпълнението на задачи по оценяване на строителните
продукти в зависимост от неговата компетентност съгласно образец № 7;
и) списък на техническите спецификации,
съдържащи технически изисквания и методи за
изпитване, които лицето притежава, по отношение на продуктите, посочени в заявлението,
съгласно образец № 8;
к) наръчник и процедури по качеството в
съответствие с чл. 18, ал. 1, т. 2 от наредбата;
л) документирани процедури за оценяване
на строителните продукти, за които лицето
кандидатства;
м) документ за платена такса за проверка на
документите съгласно чл. 24, ал. 4 от наредбата.
2.1.1. Кандидатите за получаване на разрешение за оценяване и проверка на постоянството
на експлоатационните показатели на строителни
продукти по реда на Регламент (ЕС) № 305/2011
прилагат:
а) заявление съгласно образец 1 (приложение № 1);
б) попълнена необходимата таблица с изискванията на съответните стандарти БДС EN
ISO/IEC 17065:2012, БДС EN 17021 и БДС EN
17025 (образец 10 на електронен носител);
в) документите по т. 2.1;
г) валиден/и сертификат/и за акредитирания
обхват и документите по буква „в“ за обхват
извън акредитация – в случаите, когато лицата
прилагат сертификат за акредитация;
д) сертификат на одитор, обучен по БДС
EN ISO 19011, за оценка на компетентност на
лаборатории за изпитване по БДС EN ISO/IEC
17025 – за случаите по чл. 46 на Регламент (ЕС)
№ 305/2011;
е) информация за лицето и за обхвата на
нотификация съгласно образец № 9.
2.1.2. Кандидатите за получаване на разрешение за оценяване на строителни продукти
за съответствие с националните изисквания
прилагат:
а) заявление съгласно образец 1 (приложение № 2);
б) попълнена необходимата таблица с изискванията на съответните стандарти БДС EN
ISO/IEC 17065:2012, БДС EN 17021 и БДС EN
17025 (образец 10 на електронен носител);
в) документите по т. 2.1;
г) валиден/и сертификат/и за акредитирания
обхват и документите по буква „в“ за обхват
извън акредитация – в случаите, когато лицата
прилагат сертификат за акредитация.
2.1.3. Кандидатите за получаване на разрешение за издаване на Европейска техническа
оценка (ЕТО) прилагат:
а) заявление съгласно образец 2 (приложение № 1);
б) документите по т. 2.1;
в) за продуктовите области, за които кандидатстват, съгласно приложение ІV, таблица
1 на Регламент (ЕС) № 305/2011:
·  п реведени на български език европейски
документи за оценяване (ЕДО), и/или
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·  п реведени на български език съществени харак т ерист ик и и експ лоатац ионни
показатели на строителните продукти от
мандатите на Европейската организация
за техническа оценка (ЕОТА), по които
все още няма утвърдени ЕДО;
·  в алиден сертификат за акредитаци я на
лабораторията им за изпитване.
2.1.4. Кандидатите за получаване на разрешение за издаване на българско техническо
одобрение (БТО) прилагат:
а) заявление съгласно образец 2 (приложение № 2);
б) документите по т. 2.1;
в) обща процедура за издаване на БТО;
г) за продуктовите области, за които кандидатстват, съгласно приложение ІV, таблица
1 на Регламент (ЕС) № 305/2011:
·  п реведени на български език ЕДО или
ръководс т ва за европейско т ех н и ческо
одобрение, и/или
·  п реведени на български език съществени
характеристики и експлоатационни показатели на строителните продукти от мандатите на ЕОТА, по които все още няма
утвърдени ЕДО;
·  в алиден сертификат за акредитаци я на
лабораторията им за изпитване.
2.2. Нотифицираните по реда на Регламент
(ЕС) № 305/2011 и оправомощените по реда на
наредбата лица подават документи за годишна
надзорна проверка, за актуализиране, за разширяване, за ограничаване на обхват на разрешенията или за тяхното преиздаване съгласно
образците, неразделна част от тази процедура,
както следва:
2.2.1. За извършване на годишна надзорна
проверка лицата прилагат всички документи,
подадени по т. 2.1, които са претърпели промяна.
2.2.2. За разширяване и/или ограничаване
на обхвата на издадено разрешение:
а) заявление по съответния образец и приложение;
б) справки образци 3 и 6, когато допълнително е нает/освободен персонал;
в) справка образец 4, актуализирана по отношение на продуктите от обхвата на разширението/ограничението;
г) справка образец 5, актуализирана по отношение на техническите средства, необходими
за провеждане на изпитванията на продуктите
от обхвата на разширението/ограничението,
които не са в обхвата на акредитация;
д) сп ра вка образец 7, а к т уа лизи ра на по
отношение на разпределението на персонала
за продуктите от обхвата на разширението/
ограничението;
е) справка образец 8, актуализирана в съответствие с продуктите от обхвата на разширението/ограничението;
ж) информация за договори с подизпълнители в случай на необходимост за оценяване на
продуктите от обхвата на разширението;
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з) документирани процедури за продуктите
от обхвата на разширението;
и) документ за платена такса за проверка на
документите съгласно чл. 24, ал. 4 от наредбата.
2.2.3. За актуализиране на обхвата на издадено разрешение:
а) заявление по съответния образец и приложение;
б) справка образец 8 за продуктите, посочени
в заявлението;
в) документирани процедури за продуктите,
посочени в заявлението;
г) справки образци 4 и 5, в случай че актуалната версия на стандарта изисква допълнителни
технически средства;
д) документ за платена такса за проверка на
документите съгласно чл. 24, ал. 4 от наредбата.
2.2.4. За преиздаване на издадено разрешение:
а) заявление по съответния образец;
б) документ за платена такса за преиздаване
на издадено разрешение съгласно чл. 24, ал. 4
от наредбата.
2.3. Копията от документите, подадени по
т. 2.1 и 2.2, се заверяват за вярност с оригиналите с подписа и печата на заявителя.
3. Ред и етапи на процедурата за извършване
на проверка и оправомощаване
3.1. Откриване на процедурата
3.1.1. Процедурата по т. 1.2 се открива след
постъпване на заявление по образец 1 и/или 2,
придружено от съответните документи по т. 2.
3.1.2. Заявление и документи за разширяване, ограничаване и актуализиране на обхвата
на издадени разрешения се подават най-малко
45 дни преди датата на планираната надзорна
проверка.
3.1.3. Заявлението се завежда в деловодството
на МРРБ.
3.1.4. Заявлението с приложените документи
се насочва към дирекция „ТПН“.
3.1.5. Началникът на отдел „СП“ определя с
резолюция отговорен експерт от отдела.
3.2. Преглед и експертиза на подадените
документи
3.2.1. В 7-дневен срок от постъпване на документацията в отдел „СП“ отговорният експерт извършва проверка за нейната пълнота и
попълва формуляр за проверка за наличие на
документите.
3.2.2. При констатиране на липса на някои от
изискваните документи заявителят се уведомява
писмено от ресорния заместник-министър, който
определя срок за представяне на документите
не по-дълъг от 15 дни от датата на получаване
на уведомлението.
3.2.3. Допълнително представените документи
се завеждат в деловодството на МРРБ.
3.2.4. При наличие на всички необходими документи отговорният експерт извършва експертиза за съответствието на подадените документи
с изискванията на чл. 10, ал. 1 ЗТИП, на чл. 15,
ал. 1 или 2 от наредбата и на чл. 43 на Регламент
(ЕС) № 305/2011, както и за съответствието на
представените процедури с документите, одо-
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брени от Групата на нотифицираните органи в
Европейския съюз и Асоциацията на лицата за
оценяване на съответствието на строителните
продукти.
3.2.5. Отговорният експерт попълва формуляр
за експертизата по т. 3.2.4.
3.2.6. При констатиране на несъответствия с
изискванията по т. 3.2.4 ресорният заместникминистър уведомява писмено заявителя за установените несъответствия, предоставя му копие
от резултатите от проверката и му определя
срок за отстраняване на несъответствията не
по-дълъг от два месеца.
3.2.7. Срокът за извършване на експертизата
по т. 3.2.4 е два месеца. Когато лицето представя
валиден сертификат за акредитация за целия
обхват от продукти и стандарти, за които кандидатства, срокът за извършване на проверката
на документите е един месец.
3.2.8. Сроковете по т. 3.2.7 започват да текат
от датата на завеждане на всички необходими
документи в деловодството на МРРБ.
3.2.9. Експертизата по т. 3.2.4 на подадените по
т. 3.1.2 документи се извършва преди датата на
провеждане на планираната надзорна проверка.
3.2.10. Когато несъответствията не са отстранени в определения по т. 3.2.6 срок, директорът
на дирекция „ТПН“ изготвя и представя на
министъра на регионалното развитие и благоустройството доклад с мотивирано предложение
и проект на заповед за:
а) отказ от издаване на разрешение, разширение или актуализация на издадено разрешение;
б) ограничаване на обхвата или отнемане на
издадено разрешение или разширение в случаите
по чл. 15, ал. 1 ЗТИП.
Докладът и проектът на заповед се съгласуват
с ресорния заместник-министър.
3.2.11. Министърът на регионалното развитие
и благоустройството издава заповед по т. 3.2.10
и уведомява писмено заинтересуваното лице в
7-дневен срок, както и Европейската комисия
(ЕК), когато заповедта засяга обхват, нотифициран пред ЕК.
3.2.12. Когато при проверката по т. 3.2.4 не се
установят несъответствия или констатираните
несъответствия са отстранени в определения
по т. 3.2.7 срок, се преминава към следващия
етап от процедурата.
3.3. Извършване на проверка на място и
изготвяне на мотивирано предложение
3.3.1. Директорът на дирекция „ТПН“ подготвя проект на заповед, с която определя състава
на комисията за извършване на проверка на
място при кандидата/оправомощеното лице.
Комисията се състои от най-малко трима експерти, като в състава є задължително участва
отговорният експерт от отдел „СП“.
3.3.2. В случаите, в които лицето по т. 2.1
или 2.2 не представи сертификат(и) за акредитация на лабораторията(ите), които използва, в
комисията по т. 3.3.1 може да участват външни
експерти в съответната област, а лицето се
задължава да направи пред комисията изпитвания на продуктите съгласно методите, които
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са извън обхвата на акредитация. Разходите за
командировъчните на външните експерти и
за експертните оценки са за сметка на МРРБ.
3.3.3. Министърът на регионалното развитие
и благоустройството определя със заповед комисията за извършване на проверка на място и я
упълномощава да информира лицето, обект на
проверката, за констатираните несъответствия.
Копие от заповедта се предоставя за сведение
на кандидата при провеждането на заседание
за откриване на проверката.
3.3.4. Отговорният експерт от отдел „СП“
подготвя плана за извършване на проверка на
място и го съгласува с кандидата.
3.3.5. В срок до един месец от издаването
на заповедта по т. 3.3.3 комиси ята извършва проверка на място с цел установяване на
компетентността и способността на кандидата
да изпълнява заявените процедури и/или за
спазване на условията, при които са издадени
разрешенията, за практическо изпълнение на
процедурите и за поддържане на техническа
компетентност.
Проверката се извършва след представяне
на документ за платена такса за извършване
на проверка на място съгласно чл. 24, ал. 4 от
наредбата.
3.3.6. Проверката включва оценка за съответствие с изискванията на съответния стандарт от
серията БДС ЕN 17000, оценка на техническата
компетентност на кандидата за практическо
изпълнение на заявените процедури в желания
обхват, както и извадков контрол на досиета
на оценени строителни продукти – за лицата
по т. 2.2.
В случаите, когато лицето представи валиден
сертификат за акредитация, не се извършва
проверка на системата за управление, на техническата компетентност и на техническите
средства от обхвата на акредитация.
3.3.7. Отговорният експерт от отдел СП ръководи проверката на място. Комисията отразява
във формулярите за проверка и несъответствие
проверените документи и записи, констатираните съответствия и несъответствия с изискванията
и съставя констативен протокол. Протоколът се
подписва от членовете на комисията, участвали при проверката, и се предоставя на лицето,
обект на проверката.
3.3.8. Когато при проверката на място се
ус т а новя т не с ъ о т ве т с т ви я с изиск ва н и я т а ,
комисията съгласно пълномощията по т. 3.3.3
попълва и предоставя на лицето, обект на проверката, формуляри за несъответствие, в които
се определя срокът за отстраняването им, който
не трябва да е по-дълъг от два месеца.
3.3.9. Когато констатирано несъответствие
не позволява на лицето да извършва цялостно
или частично дейността, за която е получило
разрешение, в съответствие с изискванията на
стандартите и одобрените процедури комисията
изготвя и представя на министъра на регионалното развитие и благоустройството доклад с
мотивирано предложение и проект на заповед за
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временно спиране (цялостно или частично) на
дейността до отстраняване на несъответствията,
но за не повече от три месеца.
3.3.10. Когато коригиращите действи я са
представени в срока по т. 3.3.8 и 3.3.9, но е необходима допълнителна информация за оценка
на ефективността им, тя се предоставя в срок
не по-дълъг от един месец от уведомяването
на лицето от ресорния заместник-министър.
3.3.11. Когато несъответствията не са отстранени в срока по т. 3.3.8, 3.3.9 и 3.3.10, комисията изготвя и представя на министъра на
регионалното развитие и благоустройството
доклад с мотивирано предложение и проект
на заповед за:
а) отказ от издаване на разрешение, разширение или актуализация на издадено разрешение, или
б) ограничаване на обхвата или отнемане
или спиране на действието на издадено разрешение или разширение в случаите по чл. 15,
ал. 1 ЗТИП, чл. 50, параграф 1 на Регламент
(ЕС) № 305/2011 и чл. 22 от наредбата.
Докладът и проектът на заповед се съгласуват
с директора на дирекция „ТПН“ и с ресорния
заместник-министър.
3.3.12. Министърът на регионалното развитие
и благоустройството издава заповед по т. 3.3.9
или по т. 3.3.11 и уведомява писмено заинтересуваното лице в 7-дневен срок, както и ЕК,
когато заповедта засяга обхват, нотифициран
пред ЕК.
3.3.13. Отговорникът за регистъра отразява
ограничението на обхват или отнемането на
издадено разрешение или разширение в съответния регистър на МРРБ.
3.3.14. Когато при проверката на място не са
установени несъответствия или констатираните
несъответствия са отстранени в определения
срок, комисията изготвя и представя на министъра на регионалното развитие и благоустройството доклад с предложение за:
а) издаване на заявеното разрешение, разширение или актуализация на обхвата на издадено
разрешение, и/или
б) нотифициране на кандидата пред ЕК, и/или
в) продължаване действието на издадените
разрешения и разширения.
Докладът, изготвен от комисията, се съгласува
с директора на дирекция „ТПН“ и с ресорния
заместник-министър.
3.4. Издаване на разрешение, разширение,
актуализация и нотифициране на лицата
3.4.1. Кандидатите за нотифициране по реда на
Регламент (ЕС) № 305/2011 попълват формуляр
на английски език с данни и обхват на нотифицирането в съответствие с решенията на ЕК.
3.4.2. След като министърът на регионалното
развитие и благоустройството одобри доклада
по т. 3.3.14, отговорникът за нотифицирането
обявява кандидата пред ЕК.
3.4.3. След определяне на номер или потвърждаване на нотификацията от ЕК отговорният
експерт изготвя проект на разрешение, разширение или актуализация на издадено разрешение.
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Изготвеният проект се съгласува от директора
на дирекция „ТПН“ и от ресорния заместникминистър.
3.4.4. Регистрационните номера на разрешенията, издавани по реда на наредбата, се определят от министъра на регионалното развитие
и благоустройството.
3.4.5. Министърът на регионалното развитие и благоустройството издава на заявителя
разрешение, разширение или актуализация на
издадено разрешение с определен обхват строителни продукти.
3.4.6. Разрешението, разширението или актуализацията на издадено разрешение се издават
след представяне на документ за платена такса
за издаване съгласно чл. 24, ал. 4 от наредбата.
3.4.7. Срокът за издаване или за отказ от издаване на разрешение е шест месеца от датата
на подаване на заявлението. Срокът спира да
тече до отстраняване на несъответствията по
т. 3.2.6, 3.3.8, 3.3.9 и 3.3.10.
3.4.8. Отговорникът за регистрите вписва
издаденото разрешение в съответния регистър
на МРРБ.
3.4.9. Регист рите се п ублик у ват на електронната страница на МРРБ. Отговорникът за
регистрите поддържа актуална информация за
издадените и за отнетите разрешения, разширения, актуализации и ограничения на обхват.
3.5. Преиздаване на разрешение, на разширение и на актуализация
Преиздаването на разрешение, на разширение или на актуализация се извършва след
подаване на писмено заявление и представяне
на документ за платена такса за преиздаване
по чл. 24, ал. 4 от наредбата. Срокът за преиздаване на документите е два месеца от датата
на подаване на заявлението.
4. Контрол на дейността на нотифицираните
и оправомощените органи
4.1. Контролът върху дейностите на нотифицираните и оправомощените лица за оценяване
на строителни продукти и за издаване на българско техническо одобрение или Европейска
техническа оценка вк лючва представяне на
годишен доклад от лицата, както и извършване на планирани и извънредни проверки на
дейността им.
4.2. Годишен доклад
4.2.1. Годишни ят док лад се представя от
нотифицираните и оправомощените лица/органи не по-късно от 31 януари на следващата
календарна година. Годишният доклад съдържа
информация за:
а) извършените оценки:
– издадени нови сертификати по реда на
Регламент (ЕС) № 305/2011 и на наредбата;
– преиздадени сертификати;
– издадени протоколи за класификация по отношение на реакция на огън и огнеустойчивост;
– издадени протоколи за определяне на типа
по система 3;
– издадени български технически одобрения;
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– извършени сертификационни/първоначални одити – по Регламент (ЕС) № 305/2011 и по
наредбата;
– извършени надзорни одити;
– общо извършени одити през от четната
година;
б) предявените възражения, рекламации и
предприетите действия за решаването им;
в) случаите на отказани и/или отнети сертификати и български технически одобрения
или европейски технически оценки;
г) случаите на конфликт на интереси;
д) всички настъпили промени през отчетния период, свързани с персонала на лицето, с
подизпълнителите, с техническите средства, с
процедурите, и др.;
е) участието в техническите комитети към
Българския институт за стандартизация;
ж) участието в работата на Асоциацията на
лицата за оценяване съответствието на строителните продукти;
з) участието в работата на ЕОТА;
и) участието в работата на секторните групи
на нотифицираните органи.
4.2.2. Годишният доклад се придружава от:
а) регистър на издадените сертификати, на
протоколите от изпитване по система 3 и на
издадените ЕТО и БТО на електронен носител;
б) копие от актуална застрахователна полица;
в) документ за липса на парични задължения
към държавата или към община по смисъла на
Данъчно-осигурителния процесуален кодекс;
г) ва лиден сертификат за акредитаци я в
случай на преакредитиране.
4.2.3. Отговорникът за годишните доклади
извършва преглед за пълнота на доклада и за
настъпилите промени през отчетния период, оценява подадената информация с оглед спазване на
условията, при които са издадени разрешенията,
за практическо изпълнение на процедурите и
за поддържане на техническа компетентност
и съставя формуляр за проверка на годишния
доклад.
4.2.4. При констатиране на несъответствия
с изискванията по т. 3.2.4 или при липса на
представен док лад ресорният заместник-министър уведомява писмено заявителя за установените несъответствия и му определя срок
за тяхното отстраняване, който е не по-дълъг
от два месеца.
4.2.5. Когато несъответствията не са отстранени в определения по т. 4.2.4 срок, директорът
на дирекция „ТПН“ изготвя и представя на
министъра на регионалното развитие и благоустройството доклад с мотивирано предложение
и проект на заповед за ограничаване на обхвата
или отнемане или спиране на действието на издадено разрешение или разширение в случаите
по чл. 15, ал. 1 ЗТИП, чл. 50, параграф 1 на Регламент (ЕС) № 305/2011 и чл. 19 от наредбата.
Докладът и проектът на заповед се съгласуват
с ресорния заместник-министър.
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4.2.6. Министърът на регионалното развитие
и благоустройството издава заповед по т. 4.2.5
и уведомява писмено заинтересуваното лице
в 7-дневен срок, както и ЕК, когато заповедта
засяга обхват, нотифициран пред ЕК.
4.2.7. Информацията за резултатите от прегледа по т. 4.2.3, за установените несъответствия и
предоставените коригиращи действия се включва
в доклада за извършената планирана надзорна
проверка по т. 3.3.5.
4.2.8. От г оворник ът за рег ис т ри т е а к т уализира данните в регистрите на издадените
сертификати, на протоколите за изпитване по
система 3 и на издадените ЕТО и БТО, които
са публикувани на електронната страница на
МРРБ, като включва в тях подадената по т. 4.2.2,
буква „а“ информация.
4.3. Планирани проверки на дейността
4.3.1. Планирани проверки на дейността на
оправомощените органи се извършват веднъж
годишно в обх ват съгласно чл. 26, а л. 4 от
наредбата.
4.3.2. Отговорникът за регистъра изготвя
всяка година план за проверка на нотифицираните и оправомощените органи не по-късно
от 10 февруари.
4.3.3. Директорът на дирекция „ТПН“ утвърждава годишния план за проверка на нот ифиц и рани те и оп равомощени те органи и
определя отговорни експерти за извършване
на проверките.
4.3.4. Планираната проверка се извършва по
ред и етапи съгласно т. 3.
4.3.5. При извършване на планираните проверки комисията по т. 3.3.3 може да изиска
цялата документация, свързана с дейността по
оценяване на строителните продукти и/или по
издаване на ЕТО и БТО, в т.ч. техническите
досиета на продуктите, регистри на документи,
издадените сертификати, ЕТО и БТО, доклади
за оценка, протоколи от изпитвания, доклади
за одит на системите за производствен контрол
на производителите, заявки от производители,
договори с производители, договори с подизпълнители за конкретните дейности, които те
извършват, граждански договори с физически
лица за всяка извършвана от тях дейност, актуализирани застрахователни полици, сертификат
за акредитация и свидетелства за калибриране,
нормативните актове, стандарти и ръководства,
ползвани от лицето, документи, предоставяни на
производителите, като оферти, рекламни материали, ценоразпис на услугите и др. Комисията
може да изисква представянето на заверени
фотокопия на документите.
4.4. Извънредни проверки
4.4.1. Извънредните проверки се извършват
при получаване на информация по чл. 14б ЗТИП
или при сигнали, жалби и рекламации, свързани
с дейността на лицата в обхват съгласно чл. 26,
ал. 5 от наредбата.
4.4.2. Извънредните проверки се извършват
по реда на т. 3.3.
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4.4.3. Заповед за извършване на проверката
по т. 3.3.3 се издава в едномесечен срок от получаване на информацията по т. 4.4.1.
4.4.4. При извънредните проверки не се прилагат съгласуването по т. 3.3.4 и изготвянето на
предложение по т. 3.3.14, букви „а“ и „б“.
4.4.5. За извършване на извънредна проверка
не се заплащат такси.
4.4.6. Когато при проверката по т. 4.4.1 не се
установят несъответствия или констатираните
несъответствия са отстранени в определения
по т. 3.2.8 срок, за резултатите от извънредната проверка комисията изготвя и представя на
министъра на регионалното развитие и благоустройството доклад. Докладът се съгласува с
директора на дирекция „ТПН“ и с ресорния
заместник-министър.
4.4.7. При извършване на контрол на дейността
на нотифицираните и оправомощените органи
проверяваните органи са длъжни:
а) да предоставят на комисията по т. 3.3.3
достъп до офисите и лабораториите, в които се
извършва дейността;
б) да предоставят на комисията по т. 3.3.3
изискваните документи и при поискване да
предоставят заверени копия от тях;
в) да оказват съдействие на комисията по
т. 3.3.3 по време на проверките;
г) да изпълняват предписанията за отстраняване на несъответствията в определения за
това срок.
5. Мерки за съхраняване и поддържане на
досиетата на строителните продукти, оценени от
оправомощено или нотифицирано лице, чиято
дейност е преустановена или ограничена
5.1. Когато дейността на оправомощено или
нотифицирано лице е преустановена или трайно
ограничена, ресорният заместник-министър:
а) уведомява засегнатите клиенти на лицето
за преустановяване на дейността му, за условията, при които могат да поддържат издадените
сертификати, и за електронния адрес на регистъра на оправомощени и нотифицирани органи;
б) изисква от засегнатите к лиенти досието
от оценката на сертифицирания продукт да се
съхранява на разположение на контролните
органи, както и предоставяне на информация
за последни я на дзорен оди т и п редставяне
на договор с друго оправомощено или нотифицирано лице за поддържане на издадените
сертификати.
5.2. Когато засегнатият клиент не представи
договор за поддържане на сертификацията на
продукта или производствения контрол в срок
една година от уведомяването му, издаденият
сертификат се обявява за невалиден в регистъра на издадените сертификати, поддържан на
електронната страница на МРРБ.
5.3. Ресорният заместник-министър уведомява контролните органи и засегнатия клиент
за отмяната на сертификата.
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РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на регионалното развитие и благоустройството
Образец 1
Внесена такса в размер ............. лева съгласно
раздел V на Тарифа № 14
(одобрена с ПМС № 175 от 1998 г.; обн., ДВ,
бр. 94 от 1998 г.)
да*

не*

по чл. 34, ал. 1, т. 1, букви „a” и „б”

Регистрационен индекс при подаване на заявление
№

/

г.

Брой приложения: ............ Брой страници: .......... Подпис:............................
(попълва се служебно)

ДО
МИНИСТЪРА НА

РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И
БЛАГОУСТРОЙСТВОТО

ЗАЯВЛЕНИЕ

за откриване на процедура за издаване/разширяване/ограничаване/актуализиране/преиздаване** на
разрешение за оценяване на строителни продукти съгласно чл. 18, ал. 1 от Наредбата за условията и реда
за влагане на строителни продукти в строежите на Република България (НУРВСПСРБ) и/или** за
нотификация съгласно чл. 48 от Регламент (ЕС) № 305/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 9
март 2011 г. за определяне на хармонизирани условия за предлагането на пазара на строителни продукти
и за отмяна на Директива 89/106/ЕИО на Съвета
ДА*

Разрешение за оценяване и проверка на
постоянството на експлоатационните показатели на
строителни продукти и за нотификация пред
Европейската комисия и държавите - членки на
Европейския съюз, като:
орган за сертифициране на продукти
орган за сертифициране на производствен контрол в
предприятие
лаборатория
Хоризонтална нотификация по съществени
характеристики:
реакция на огън
огнеустойчивост
поведение при пожар отвън
акустични показатели
емисии на опасни вещества
Разрешение за оценяване на съответствието на
строителните продукти с националните изисквания

НЕ*

съгласно чл. 18, ал. 1 от НУРВСПСРБ и чл. 48
от Регламент (ЕС) № 305/2011
съгласно параграф 2, ал. 1 от Приложение V
на Регламент (ЕС) № 305/2011
съгласно параграф 2, ал. 2 от Приложение V
на Регламент (ЕС) № 305/2011
съгласно параграф 2, ал. 3 от Приложение V
на Регламент (ЕС) № 305/2011
съгласно параграф 3 от Приложение V на
Регламент (ЕС) № 305/2011
съгласно параграф 3, ал. 1 от Приложение V
на Регламент (ЕС) № 305/2011
съгласно параграф 3, ал. 2 от Приложение V
на Регламент (ЕС) № 305/2011
съгласно параграф 3, ал. 3 от Приложение V
на Регламент (ЕС) № 305/2011
съгласно параграф 3, ал. 4 от Приложение V
на Регламент (ЕС) № 305/2011
съгласно параграф 3, ал. 5 от Приложение V
на Регламент (ЕС) № 305/2011
съгласно чл. 16, ал. 1, т. 3 и ал. 2 и чл. 18, ал. 1
от НУРВСПСРБ

* Вярното се отбелязва с „Х”.
** Вярното се подчертава.

гр. София 1202, ул. „Св. св. Кирил и Методий” № 17-19
тел. 02 94 05 900, факс 02 987 25 17
www.mrrb.government.bg
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РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на регионалното развитие и благоустройството

от
(наименование на лицето, регистрирано по Търговския закон/създадено с акт на Министерския съвет)

ЕИК

(адрес по съдебна регистрация)

(представлявано от)
(адрес за кореспонденция)

Тел./факс:

Моб. тел.:

Електронен адрес:

Електронна страница:

Г-жо/Г-н Министър,
Моля да откриете процедура за издаване на разрешение за оценяване на строителни
продукти и/или за разширение/ограничение/актуализация/преиздаване на Разрешение*
№…………………… съгласно приложения списък. Декларирам, че съм запознат(а) със Закона за
техническите изисквания към продуктите (ЗТИП), с Регламент (ЕС) № 305/2011, с НУРВСПСРБ и
с процедурата по чл. 14, ал. 2 от НУРВСПСРБ.
С подписването на това заявление се задължавам да предоставям всяка информация,
необходима за получаването на заявеното разрешение/разширение или за актуализация на
издадено разрешение за оценяване на строителни продукти.
Прилагам необходимите документи съгласно т. 2 от процедурата по чл. 17, ал. 2 от
НУРВСПСРБ.
Дата:

Подпис и печат:

(име и фамилия)

* Моля попълнете само текста, който отговаря на Вашето желание.
Министерството на регионалното развитие и благоустройството се задължава да не разпространява
представените лични данни и да ги използва само за целите на това заявление съгласно чл. 19 и 20 от Закона за защита
на личните данни.

гр. София 1202, ул. „Св. св. Кирил и Методий” № 17-19
тел. 02 94 05 900, факс 02 987 25 17
www.mrrb.government.bg
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РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на регионалното развитие и благоустройството

Приложение № 1 към образец 1
Кандидатствам за получаване на разрешение и/или разширение/ограничение/актуализация/
преиздаване* на издадено разрешение за оценяване и проверка на постоянството на
експлоатационните показатели на строителни продукти по реда на чл. 18, ал. 1 от НУРВСПСРБ и за
нотификация пред Европейската комисия и държавите - членки на Европейския съюз, на основание
чл. 48 от Регламент (ЕС) № 305/2011 в съответствие с методите, включени в следните хармонизирани
технически спецификации:

№

Номер на решение на
Европейската комисия,
наименование и пореден номер
на групата строителни продукти
съгласно решението

Наименование на продукта,
номер и заглавие на българския
стандарт,
въвеждащ хармонизиран европейски
стандарт, европейски документ за
оценяване

Система за
оценяване и
проверка на
постоянството на
експлоатационните показатели

На основание чл. 46 от Регламент (ЕС) № 305/2011 моля да бъде оценена компетентността за
използване на технически средства извън посочените лаборатории за изпитване в образец 4 **.
* Моля попълнете само текста, който отговаря на Вашето желание.
** По желание на заявителя (кандидата)

Приложение № 2 към образец 1
Кандидатствам за получаване на разрешение и/или разширение/ограничение/актуализация/
преиздаване* на издадено разрешение по реда на и чл. 18, ал. 1 от НУРВСПСРБ за оценяване на
съответствието на строителните продукти с националните изисквания съгласно чл. 16, ал. 1, т. 3 от
НУРВСПСРБ, определени със заповед на министъра на регионалното развитие и
благоустройството:
№

Наименование на продукта

Номер и дата на заповедта, с която са определени
националните изисквания, и пореден номер на продукта,
под който е включен в заповедта

* Моля попълнете само текста, който отговаря на Вашето желание.

Министерството на регионалното развитие и благоустройството се задължава да не разпространява
представените лични данни и да ги използва само за целите на това заявление съгласно чл. 19 и 20 от Закона за защита
на личните данни.
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Образец 2
Регистрационен индекс при подаване на заявление

Внесена такса в размер ............ лева съгласно
раздел V на Тарифа № 14
(одобрена с ПМС № 175 от 1998 г.; обн., ДВ,
бр. 94 от 1998 г.)
да*

не*

№

/

г.

Брой приложения: ............ Брой страници: .......... Подпис:............................
(попълва се служебно)

по чл. 34, ал. 1, т. 1, букви „a” и „б”

ДО
МИНИСТЪРА НА

РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И
БЛАГОУСТРОЙСТВОТО

ЗАЯВЛЕНИЕ

за откриване на процедура за издаване/разширяване/ограничаване/актуализиране/преиздаване** на
разрешение за издаване на българско техническо одобрение и европейска техническа оценка на
строителните продукти съгласно чл. 18, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за влагане на строителни
продукти в строежите на Република България (НУРВСПСРБ) и/или** за нотификация съгласно чл. 29,
параграф 1 от Регламент (ЕС) № 305/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2011 г. за
определяне на хармонизирани условия за предлагането на пазара на строителни продукти и за отмяна на
Директива 89/106/ЕИО на Съвета

от
(наименование на лицето, регистрирано по Търговския закон/създадено с акт на Министерския съвет)

ЕИК

(адрес по съдебна регистрация)

(представлявано от)

(адрес за кореспонденция)

Тел./факс:

Моб. тел.:

Електронен адрес:

* Вярното се отбелязва с „Х”.
** Вярното се подчертава.
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Образец 2
Г-жо/Г-н Министър,
Моля да откриете процедура за издаване на разрешение за издаване на европейска техническа
оценка и/или на българско техническо одобрение на строителни продукти и/или разширение/ограничение/
актуализация/преиздаване на Разрешение* № …………….. от приложения списък на продуктови области.
Декларирам, че съм запознат(а) със Закона за техническите изисквания към продуктите (ЗТИП), с
Регламент (ЕС) № 305/2011, с НУРВСПСРБ и с процедурата по чл. 17, ал. 2 от НУРВСПСРБ.
С подписването на това заявление се задължавам да предоставям всяка информация, необходима за
получаването на заявеното разрешение/разширение или актуализирано разрешение за издаване на
техническо одобрение или оценка.
Прилагам необходимите документи съгласно т. 2 от процедурата по чл. 17, ал. 2 от НУРВСПСРБ.
Дата:

Подпис и печат:
(име и фамилия)

Приложение № 1 към образец 2
Кандидатствам за получаване на разрешение и/или разширяване/ограничаване/
актуализиране/преиздаване* на разрешение за издаване на европейска техническа оценка по реда на
чл. 18, ал. 2 от НУРВСПСРБ и за нотификация пред Европейската комисия на основание чл. 29,
параграф 1 от Регламент (ЕС) № 305/2011 на строителни продукти от следните продуктови области:
№

Наименование на продуктовата област и/или на
продукта съгласно Приложение IV на Регламент
№ 305/2011

Номер на решение на Европейската
комисия, европейски документ за
оценяване

* Моля попълнете само текста, който отговаря на Вашето желание

Министерството на регионалното развитие и благоустройството се задължава да не разпространява
представените лични данни и да ги използва само за целите на това заявление съгласно чл. 19 и 20 от Закона за защита
на личните данни.
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Приложение № 2 към образец 2
Кандидатствам по реда на чл. 18, ал. 2 от НУРВСПСРБ за получаване на разрешение и/или
разширяване/ограничаване/актуализиране/преиздаване* за издаване на българско техническо
одобрение съгласно чл. 16, ал. 1, т. 4 от НУРВСПСРБ на строителни продукти от следните
продуктови области:
№

Наименование на продуктовата област и/или на
продукта съгласно Приложение IV на Регламент
№ 305/2011

Ръководство за европейско техническо
одобрение, европейски документ за
оценяване, мандат на ЕОТА,
нормативни актове с изисквания към
продукта

* Моля попълнете само текста, който отговаря на Вашето желание

Министерството на регионалното развитие и благоустройството се задължава да не разпространява
представените лични данни и да ги използва само за целите на това заявление съгласно чл. 19 и 20 от Закона за защита
на личните данни.
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Образец 3

Списък на персонала
на ……………………………………………………………………
(наименование на лицето)

и справка за професионалния опит и техническата му компетентност*
(за сертификация и/или за изпитване и/или за издаване на техническа оценка и/или одобрение)
по т. 2.1, буква „в” от процедурата съгласно приложение № 2 към чл. 17, ал. 2 от НУРВСПСРБ,
чл. 43, параграф 6, буква „а” и чл. 43, параграф 7 от Регламент (ЕС) № 305/2011

Име,
презиме,
фамилия,
в т.ч. на
ръководителя

Трудово
или
друго
правоотношение

Длъжност

Образование

Специалност

ДопълниСтаж по
телна
специалквалиността
(продължи- фикация
телност,
длъжност,
месторабота)

Документи,
доказващи
обучение и
професионална
компетентност

* Същата справка се изисква и от подизпълнителите на лицата, когато не са акредитирани за дейността, за която са сключили
договор за подизпълнение.

Дата:

Подпис и печат:
(име и фамилия)

Министерството на регионалното развитие и благоустройството се задължава да не разпространява
представените лични данни и да ги използва само за целите на това заявление съгласно чл. 19 и 20 от Закона за защита
на личните данни.
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Образец 4
Приложение № 1 към образец 4

Справка за оценяваните продукти по реда на Регламент (ЕС) № 305/2011
на ……………………………………………………………………
(наименование на лицето)

по т. 2.1, буква „г” от процедурата съгласно приложение № 2 към чл. 17, ал. 2 от НУРВСПСРБ и
чл. 43, параграф 6, букви „б” и „в” и параграф 7, буква „б” от Регламент (ЕС) № 305/2011

Продукт/Продуктова
област

Дата:

Съществена
характеристика/
Експлоатационен показател

Метод за изпитване/
Метод за изчисление
(стандарт за
изпитване/изчисление)

Лаборатория,
№ на сертификат
за акредитация
(ако има такъв)
№ на сключен
договор за
подизпълнител

Подпис и печат:
(име и фамилия)

Министерството на регионалното развитие и благоустройството се задължава да не разпространява
представените лични данни и да ги използва само за целите на това заявление съгласно чл. 19 и 20 от Закона за защита
на личните данни.
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Приложение № 2 към образец 4

Справка за оценяваните продукти за съответствие с националните изисквания
по реда на чл. 3, т. 2 от НУРВСПСРБ
на ……………………………………………………………………
(наименование на лицето)

по т. 2.1, буква „г” от процедурата съгласно приложение № 2 към чл. 17, ал. 2 от НУРВСПСРБ

Продукт/Продуктова
област

Дата:

Характеристика/
Показател

Метод за изпитване/
Метод за изчисление
(стандарт за
изпитване/изчисление)

Лаборатория,
№ на сертификат
за акредитация
(ако има такъв)
№ на сключен
договор за
подизпълнител

Подпис и печат:
(име и фамилия)

Министерството на регионалното развитие и благоустройството се задължава да не разпространява
представените лични данни и да ги използва само за целите на това заявление съгласно чл. 19 и 20 от Закона за защита
на личните данни.
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Образец 5
Приложение № 1 към образец 5

Справка за техническите средства извън обхвата на акредитация
съгласно т. 2.1, буква „д” от процедурата по приложение № 2 към чл. 17, ал. 2 от НУРВСПСРБ и чл.
43, параграф 6 от Регламент (ЕС) № 305/2011,
с които ……………………………………………………………………
(наименование на лицето)

извършва изпитване на типа на строителния продукт по системи 1, 1+ и 3 по реда на
Регламент (ЕС) № 305/2011

Продукт

Дата:

Съществена
характеристика/
Експлоатационен
показател

Технически
средства за
изпитване

План за
калибриране
(год.)

№ и дата на
последното
свидетелство за
калибриране

Подпис и печат:
(име и фамилия)

Министерството на регионалното развитие и благоустройството се задължава да не разпространява
представените лични данни и да ги използва само за целите на това заявление съгласно чл. 19 и 20 от Закона за защита
на личните данни.
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Приложение № 2 към образец 5

Справка за техническите средства извън обхвата на акредитация
съгласно т. 2.1, буква „д” от процедурата по приложение № 2 към чл. 17, ал. 2 от НУРВСПСРБ,
с които……………………………………………………………………
(наименование на лицето)

извършва изпитване на типа на строителния продукт при оценяване за съответствие с
националните изисквания по реда на чл. 3, т. 2 от НУРВСПСРБ
Продукт

Дата:

Характеристика/
Показател

Технически
средства за
изпитване

План за
калибриране
(год.)

№ и дата на
последното
свидетелство за
калибриране

Подпис и печат:
(име и фамилия)

Министерството на регионалното развитие и благоустройството се задължава да не разпространява
представените лични данни и да ги използва само за целите на това заявление съгласно чл. 19 и 20 от Закона за защита
на личните данни.
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Образец 6
Приложение № 1 към образец 6

ДЕКЛАРАЦИЯ от персонала*
по т. 2.1, буква „е” от процедурата съгласно приложение № 2 към чл. 17, ал. 2 от НУРВСПСРБ
и чл. 43, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 305/2011
Долуподписаният(ата) ……………………………………………………………………………….…..
(трите имена)

на длъжност …………………………………………………………………………………………………………
в ………………………………………………………………………………………………………………………
(наименование на лицето, регистрирано по Търговския закон/с акт на Министерския съвет)

с подписа си удостоверявам, че:
-

при оценяване на строителните продукти по реда на чл. 3, ал.2 от НУРВСПСРБ и/или на Регламент
(ЕС) № 305/2011 и/или при издаване на техническо одобрение/оценка ще действам по независим,
безпристрастен и прозрачен начин;

-

ще опазвам професионалната тайна относно информацията, която получавам при дейността си по
оценяване на строителните продукти и/или по издаване на техническо одобрение/оценка, и няма да
предоставям никакви резултати или информация на други страни, с изключение на производителя, на
негов упълномощен представител, на контролните органи на Министерството на регионалното
развитие и благоустройството и на органите за надзор на пазара;

-

не съм собственик, не участвам при проектирането, производството, поддръжката, доставката и
монтажа на продуктите, при оценяването и/или при издаването на техническо одобрение/оценка, на
които ще вземам участие, не съм обвързан с техния производител и не представлявам някое от лицата,
ангажирани с посочените по-горе дейности;

-

не участвам при проектирането, производството, доставката и монтажа на аналогични продукти,
произведени от други фирми, нито съм техен упълномощен представител;

-

не извършвам консултантски услуги или други дейности, които биха повлияли върху обективността
или безпристрастността на работата ми;

-

при възникване на конфликт на интереси ще уведомявам ръководството.

Известна ми е отговорността, която нося съгласно чл. 313 от Наказателния кодекс.
Дата: ………………. г.

Декларатор: …………….………
(подпис)

* Същата декларация се изисква и от подизпълнителите на лицата.

Министерството на регионалното развитие и благоустройството се задължава да не разпространява
представените лични данни и да ги използва само за целите на това заявление съгласно чл. 19 и 20 от Закона за защита
на личните данни.
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Приложение № 2 към образец 6

ДЕКЛАРАЦИЯ от ръководния персонал *
по т. 2.1, буква „е” съгласно процедурата по приложение № 2 към чл. 17, ал. 2 от НУРВСПСРБ
и чл. 43, параграфи 3, 4, 5 от Регламент (ЕС) № 305/2011
Долуподписаният(ата) ………………………………………………………………………………….
(трите имена)

на длъжност ………………………………………………………………………………………………………..
в ……………………………………………………………………………………………………………………..
(наименование на лицето, регистрирано по Търговския закон/с акт на Министерския съвет)

с подписа си удостоверявам, че:
-

….(наименование на юридическото лице)…. не принадлежи към стопанска асоциация или
професионална федерация, които представляват предприятия, участващи при проектирането,
производството, доставката, сглобяването, използването или поддръжката на строителни продукти;

-

….(наименование на юридическото лице)…. не е собственик, не участва при проектирането,
производството, поддръжката, доставката и монтажа на продуктите, които оценява и/или за които
издава техническо одобрение, не е обвързано с техния производител и не представлява някое от лицата,
ангажирани с посочените по-горе дейности;

-

….(наименование на юридическото лице)…. не участва при проектирането, производството, доставката
и монтажа на аналогични продукти, нито е упълномощено да ги представлява;

-

….(наименование на юридическото лице)…. не извършва консултантски услуги или други дейности,
които могат да са в конфликт с независимостта на преценката и биха повлияли върху обективността
или безпристрастността на работата му;

-

при възникване на конфликт на интереси не се предприемат действия за оценяване на строителния
продукт и/или за издаване на техническо одобрение/оценка;

-

дейността на всяко едно от поделенията на дружеството, свързаните с него лица или неговите
подизпълнители не оказва влияние върху поверителността, обективността и безпристрастността на
дейността по оценяване на строителни продукти;

-

персоналът е освободен от всякакъв натиск, в това число и финансов, който може да повлияе на
неговата преценка или на резултатите от дейността по оценяване на строителни продукти;

-

при оценяване на строителните продукти по реда на чл. 3, т. 2 от НУРВСПСРБ и/или на Регламент (ЕС)
№ 305/2011 и/или при издаване на техническо одобрение/оценка ще действам по независим,
безпристрастен и прозрачен начин;
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-

ще опазвам професионалната тайна относно информацията, която получавам при дейността си по
оценяване на строителните продукти и/или по издаване на техническо одобрение/оценка, и няма да
предоставям никакви резултати или информация на други страни, с изключение на производителя, на
негов упълномощен представител, на контролните органи на Министерството на регионалното
развитие и благоустройството и на органите за надзор на пазара.
Известна ми е отговорността, която нося съгласно чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата: ………………… г.

*

Декларатор: …………….………
(подпис )

Същата декларация се изисква и от подизпълнителите на лицата.

Министерството на регионалното развитие и благоустройството се задължава да не разпространява
представените лични данни и да ги използва само за целите на това заявление съгласно чл. 19 и 20 от Закона за защита
на личните данни.
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Образец 7
Приложение № 1 към образец 7
Разпределение на персонала в зависимост от неговата компетентност за изпълнението на задачи,
свързани с оценяване на строителните продукти по системи 1, 1+ и 2+ по реда на Регламент (ЕС) №
305/2011,
на ……………………………………………………………………
(наименование на лицето)

съгласно т. 2.1, буква „з” от процедурата по приложение № 2 към чл. 17, ал. 2 от НУРВСПСРБ и чл.
43, параграф 6, буква „а” от Регламент (ЕС) № 305/2011
Група
продукт/Продукт

Експерт, извършващ
оценяване на продукта

Дата:

Лаборатория
(собствена или
подизпълнител)

Одитор и експерт,
придружаващ одитора
(ако е необходимо)

Подпис и печат:
(име и фамилия)

Приложение № 2 към образец 7
Разпределение на персонала в зависимост от неговата компетентност за изпълнението на задачи,
свързани с оценяване на строителните продукти за съответствие с националните изисквания,
на ……………………………………………………………………
(наименование на лицето)

съгласно т. 2.1, буква „з” от процедурата по приложение № 2 към чл. 17, ал. 2 от НУРВСПСРБ
Група
продукт/Продукт

Дата:

Експерт, извършващ
оценяване на продукта

Лаборатория
(собствена или
подизпълнител)

Одитор и експерт,
придружаващ одитора
(ако е необходимо)

Подпис и печат:

(име и фамилия)

Министерството на регионалното развитие и благоустройството се задължава да не разпространява
представените лични данни и да ги използва само за целите на това заявление съгласно чл. 19 и 20 от Закона за защита
на личните данни.
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Приложение № 3 към образец 7

Разпределение на персонала в зависимост от неговата компетентност за изпълнението на задачи,
свързани с издаване на европейска техническа оценка,
на ……………………………………………………………………
(наименование на лицето)

съгласно по т. 2.1, буква „з” от процедурата по приложение № 2 към чл. 17, ал. 2 от НУРВСПСРБ,
таблица 1 и т. 4 и 5 от таблица 2 на приложение IV от Регламент (ЕС) № 305/2011 по продуктови
области
Продуктова
област/Продукт
съгласно таблица 1 на
Приложение IV от
Регламент (ЕС) №
305/2011

Дата:

Експерт за оценяване
на съществените
характеристики на
продукта по
отношение основните
изисквания към
строежите

Одитор/експерт за
оценяване на
производствения процес и
контрол по отношение
постоянството на
експлоатационните
показатели на продукта

Лаборатория
(собствена или
подизпълнител)

Подпис и печат:
(име и фамилия)

Министерството на регионалното развитие и благоустройството се задължава да не разпространява
представените лични данни и да ги използва само за целите на това заявление съгласно чл. 19 и 20 от Закона за защита
на личните данни.
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Приложение № 4 към образец 7

Разпределение на персонала в зависимост от неговата компетентност за изпълнението на задачи,
свързани с издаване на българско техническо одобрение,
на ……………………………………………………………………
(наименование на лицето)

съгласно т. 2.1, буква „з” от процедурата по приложение № 2 към чл. 17, ал. 2 от НУРВСПСРБ по
продуктови области
Продуктова
област/Продукт
съгласно таблица 1 на
Приложение IV от
Регламент (ЕС) №
305/2011

Дата:

Експерт за оценяване
на характеристиките
на продукта по
отношение основните
изисквания към
строежите

Одитор/експерт за
оценяване на
производствения процес и
контрол по отношение
постоянството на
характеристиките на
продукта

Лаборатория
(собствена или
подизпълнител)

Подпис и печат:
(име и фамилия)

Министерството на регионалното развитие и благоустройството се задължава да не разпространява
представените лични данни и да ги използва само за целите на това заявление съгласно чл. 19 и 20 от Закона за защита
на личните данни.
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Образец 8
Приложение № 1 към образец 8
Списък на техническите спецификации, използвани от
……………………………………………………………………,
(наименование на лицето)

съгласно т. 2.1, буква „и” от процедурата по приложение № 2 към чл. 17, ал. 2 от НУРВСПСРБ,
чл. 17, параграф 3 и чл. 43, параграф 11 от Регламент (ЕС) № 305/2011
за оценяване на продукти по реда на Регламент (ЕС) № 305/2011
Продукт

Методи за изпитване

Хармонизиран стандарт/
Европейски документ за
оценяване/Общи насоки на групата
на нотифицираните органи

Дата:

Подпис и печат:
(име и фамилия)

Приложение № 2 към образец 8
Списък на техническите спецификации, използвани от
……………………………………………………………………,
(наименование на лицето)

съгласно т. 2.1, буква „и” от процедурата по приложение № 2 към чл. 17, ал. 2 от НУРВСПСРБ за
оценяване на строителни продукти за съответствие с националните изисквания
Продукт

Дата:

Национален нормативен акт,
заповед на министъра на
регионалното развитие и
благоустройството,
национален стандарт,
българско техническо
одобрение

Методи за изпитване

Подпис и печат:
(име и фамилия)

Министерството на регионалното развитие и благоустройството се задължава да не разпространява
представените лични данни и да ги използва само за целите на това заявление съгласно чл. 19 и 20 от Закона за защита
на личните данни.
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Приложение № 3 към образец 8
Списък на техническите спецификации, използвани от
……………………………………………………………………,
(наименование на лицето)

съгласно т. 2.1, буква „и” от процедурата по приложение № 2 към чл. 17, ал. 2 от НУРВСПСРБ и чл.
19, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 305/2011 за издаване на европейски технически оценки на
продукти от заявения обхват по реда на Регламент (ЕС) № 305/2011
Продукт

Дата:

Европейски документ за оценяване/Ръководство за
европейско техническо одобрение

Подпис и печат:
(име и фамилия)

Приложение № 4 към образец 8
Списък на техническите спецификации, използвани от
……………………………………………………………………,
(наименование на лицето)

съгласно т. 2.1, буква „и” от процедурата по приложение № 2 към чл. 17, ал. 2 от НУРВСПСРБ за
издаване на българско техническо одобрение
Продукт

Дата:

Ръководство за европейско техническо
одобрение/Европейски документ за оценяване, мандат
на Европейската комисия, национални нормативни
актове

Подпис и печат:
(име и фамилия)

Министерството на регионалното развитие и благоустройството се задължава да не разпространява
представените лични данни и да ги използва само за целите на това заявление съгласно чл. 19 и 20 от Закона за защита
на личните данни.
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NANDO input notification details *
CONTACTS:
Organisation name
Abbreviated name
Notified body number
Address
Town / City
Country
Phone
Fax
Company e-mail
Web site
Contact

(mandatory field)
(mandatory field)
(mandatory field)
(mandatory field)
(mandatory field)
(mandatory field)
Name(s)

Phone

E-mail

NOTIFICATION DETAILS:
For Notified body:
Decision
Number

Product family,
product and technical
specification

Intended
use(s)

Level(s)
or classe(s)
(reaction to fire)

AОC, body function and basic
requirement (for Test Laboratory)

* Този образец се попълва от кандидатите за нотифициране пред Европейската комисия.

Министерството на регионалното развитие и благоустройството се задължава да не разпространява
представените лични данни и да ги използва само за целите на това заявление съгласно чл. 19 и 20 от Закона за защита
на личните данни.
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Лого/Име на органа/Адрес/Разрешение №
Таблица с изисквания към кандидатите за нотифициране по реда на Регламент (ЕС) № 305/2011 на Европейския
парламент и на Съвета от 9 март 2011 г. за определяне на хармонизирани условия за предлагането на пазара на
строителни продукти и за отмяна на Директива 89/106/ЕИО на Съвета и за съответствие със стандарти БДС
EN ISO/IEC 17065, БДС EN ISO/IEC 17021 и БДС EN ISO/IEC 17025
Критерии на
Регламент (ЕС) № 305/2011
Чл./пар.

Изискване

Съответствие със стандарт
БДС EN БДС EN БДС EN
ISO/IEC ISO/IEC ISO/IEC
17065
17025
17021

1

2

3

4

5

43/2

Нотифицираният орган се създава съ
гласно националното право и има юридическа правосубектност.

4.1.1

4.1.1

5.1.1

43/3
(1)

Нотифицираният орган е трета страна,
независима от организацията или от
строителния продукт, който оценява.

5.1.1
5.1.2
5.1.3

4.1.4
заб. 1
заб. 2
4.1.5 а)
4.1.5 е)

6.1.1
6.1.2

43/3
(2)

Орган, принадлежащ към стопанска
асоциация или професионална федера
ция, които представляват предприятия,
участващи в проектирането, произ
водството, доставката, сглобяването,
използването или поддръжката на
строителните продукти, които той оце
нява, може да се счита за такъв орган,
при условие че неговата независимост
и липса на конфликт на интереси са
доказани.

4.2.2
4.2.3
4.2.4
4.2.6
4.2.7
4.2.8
4.2.11
5.1.1
5.1.2
5.2
7.6.4

43/4
(1)

Нотифицираният орган, неговото висше
ръководство и персоналът, отговорен
за изпълняване на задачите като трета
страна в процеса на оценяване и про
верка на постоянството на експлоатаци
онните показатели, не могат да бъдат
проектант, производител, доставчик,
лице, което монтира, купувач, собственик, ползвател или осъществяващ поддръжката на строителните продукти,
които той оценява, нито упълномощен
представител на някое от тези лица.
Това не изключва употребата на оце
нявани продукти, които са необходими
за работата на нотифицирания орган,
или употребата на продуктите за лични
цели.

4.2.5
4.2.6
4.2.8
8.5
8.6

4.4
4.1.5 d)
4.1.5 e)
4.1.5 f)

43/4
(2)

Нотифицираният орган, неговото висше ръководство и персоналът, отго
ворен за изпълняване на задачите като
трета страна в процеса на оценяване и
проверка на постоянството на експло
атационните показатели, не могат да
вземат пряко участие в проектиране
то, производството или изграждането,
предлагането на пазара, монтирането,
използването или поддръжката на тези
строителни продукти, нито да пред
ставляват лицата, ангажирани в тези
дейности. Те не участват в никаква
дейност, която може да е в конфликт с
независимостта на тяхната преценка и
почтеност, по отношение на дейности
те, за които са били нотифицирани.
Това се прилага по-конкретно за кон
султантските услуги.

4.2.3
4.2.4
4.2.8
4.2.9
4.2.10
4.2.12

деклара
ции

име на органа: / дата на проверката:

4.1.2
4.1.3
5.2.2
5.2.3
5.2.4
5.2.6
5.2.11
5.3.2
6.2.1
6.2.2
6.2.3
4.6
5.2.1
5.2.5
5.2.7
5.2.8
5.2.9
5.2.10
5.2.13

Доку
мент

Прегледани
документи

Оцен
ка

6

7

8
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3

4

5

43/4
(3)

Нотифицираният орган гарантира
дейността на неговите поделения или
подизпълнители да не оказва влияние
върху поверителността, обективността
и безпристрастността на неговата дей
ност по оценяване и/или проверка.

4.2.1
4.2.2
4.2.3
4.2.4
4.2.5
4.2.6
4.2.7
4.2.8
6.2.2.1
6.2.2.2
6.2.2.3
6.1.3 с)

4.1.4
заб. 2
4.1.5 b)
4.1.5 d)
4.5

7.3
7.5.1

43/5

Нотифицираният орган и неговият пер
сонал изпълняват задачите като трета
страна в процеса на оценяване и про
верка на постоянството на експлоата
ционни показатели с най-висока степен
на почтено професионално поведение и
необходима техническа компетентност
в конкретната област и трябва да са
напълно свободни от всякакъв натиск
и подбуди, особено финансови, които
могат да повлияят на тяхната преценка
или на резултатите от дейността им по
оценяване и/или проверка, особено от
лица или групи лица, заинтересовани
от резултатите от тези дейности.

4.2.12
5.1.4
6.1.1.2
6.1.2.1
6.2.1

4.1.4
заб. 2
4.1.5 b)
4.1.5 h)
4.1.5 g)

5.2.12
7.1
7.1.1
7.1.2
7.1.3
7.2.1
7.2.2

43/6
(1)

Нотифицираният орган е способен да
изпълнява всички задачи като трета
страна в процеса на оценяване и про
верка на постоянството на експлоатаци
онни показатели, възложени му в съот
ветствие с приложение V, по отношение
на които е бил нотифициран, независи
мо дали тези задачи се изпълняват от
самия нотифициран орган или от негово име и на негова отговорност.

6.2.1
6.2.2
7.1.1
7.1.2
7.1.3
7.6.1
7.6.2
7.6.3
7.6.5
7.6.6
7.10
8.1
8.2

5.1.1
4.5

5.1.2
5.1.3
6.1.2.f)
7.3
7.5.1
7.5.2
7.5.3
7.5.4
8.6.2
8.6.3

43/6
(2)

По всяко време и за всяка система за
оценяване и проверка на постоянството
на експлоатационни показатели, и за
всеки вид или категория строителни
продукти, съществени характеристики
и задачи, във връзка с които е бил но
тифициран, нотифицираният орган има
на разположение следното:

43/6 (а)

необходимия персонал с технически по
знания и достатъчен и подходящ опит
за изпълнение на задачите като трета
страна в процеса на оценяване и про
верка на постоянството на експлоата
ционни показатели

6.1.1.1
6.1.1.2
6.1.2.2.

5.2.1
5.2.3
5.2.4
5.2.5

4.3
7.2.1
7.2.2
7.2.7
7.3
7.5

43/6 (б)

необходимото описание на процедурите, съгласно които се извършва оценя
ването на експлоатационните показате
ли, за да се гарантира прозрачността, и
възможност за повтаряне на тези про
цедури. Той прилага подходящи поли
тика и процедури, които да позволяват
разграничение между задачите, които
изпълнява като нотифициран орган и
други дейности

4.4
4.6
5.1.4
7.1
7.10
7.11
8.2.4
8.2.5
8.3.1
8.7
8.8

4.6.1
4.6.2
5.4.1
5.4.2
5.5.6
5.8.1
5.8.2
5.8.3
5.8.4

4.4.2
4.5
8.1.1
8.2.1
8.3
8.6.1
8.6.3
9.1.1
9.1.2
9.1.3
9.1.4

име на органа: / дата на проверката:
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43/6 (в)

необходимите процедури за изпълнение
на своите дейности, които надлежно
отчитат размера на дадено предприятие, сектора, в който осъществява дей
ност, неговата структура, степента на
сложност на съответната технология на
продукта и масовия или сериен характер на производството.

7.1.1
7.1.2
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
7.8
7.12

5.4.2
5.4.6

9.1.6
9.1.7
9.1.8
9.1.9
9.1.10
9.1.11
9.1.12
9.1.13
9.1.14
9.1.15
9.2
9.3
9.4
9.5
9.6
9.7
9.8
9.9

43/6
(3)

Нотифицираният орган разполага със
средствата, необходими за изпълнение
то по подходящ начин на техническите
и административни задачи, свързани с
дейностите, за които е нотифициран,
и с достъп до нужното оборудване или
съоръжения.

6.2.1
6.2.2

5.5.1
5.5.2
5.5.3
5.5.4
5.5.5 а)
5.5.5 b)
5.5.5 c)
5.5.5 d)
5.5.6
5.5.7
5.5.8
5.6.1

4.3
7.1.3
7.2.5

43/7

Персоналът, отговорен за провеждане
на дейностите, във връзка с които ор
ганът е бил нотифициран, притежава
следното:

6.1.1.1
6.1.3
6.2.2.3

5.2.1
заб. 1
заб. 2
5.2.3

7.2.2
7.5.1

43/7 (а)

задълбочено техническо и професи
онално обучение, обхващащо всички
задачи като трета страна в процеса на
оценяване и проверка на постоянството
на експлоатационни показатели в съот
ветния обхват, за който органът е бил
нотифициран

6.1.1.2
6.1.2.1
6.1.2.2
6.2.2.4 с)
7.6.5

5.2.2
5.2.4

7.1
7.2
7.3
7.4

43/7 (б)

задоволително познаване на изискванията за оценките и проверките, които
те извършват, както и подходящи правомощия за осъществяване на такива
действия

5.1.3
6.1.3
7.5.1
7.6.1
7.6.2
7.6.3
7.6.5
8.2.5

4.1.5 a)
4.1.5 f)
4.1.5 g)

9.1.14
9.1.15
9.7.3

43/7 (в)

подходящо познаване и разбиране на
приложимите хармонизирани стандарти и на съответните разпоредби на
регламента

7.1.1
7.1.2
7.1.3

5.2.1
5.2.5

43/7 (г)

способността, изисквана за изготвянето
на сертификати, записи и доклади, ко
ито доказват, че оценките и проверките
са били направени.

6.1.1.2
7.4.4
7.4.5
7.4.6
7.4.9
7.5.1
7.5.2
7.7
7.8
7.11.3
7.11.4
7.12
8.4

5.10.1
5.10.2
5.10.3
5.10.5
5.10.8

име на органа: / дата на проверката:

9.2.4
9.4.3
9.9.1
9.9.2
9.9.3
9.9.4

6

7

8

БРОЙ 14

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 9 7

1

2

3

4

5

43/8
(1)

Безпристрастността на нотифицирания
орган, на висшето му ръководство и на
оценяващия му персонал е гарантира
на.

4.1.4
4.1.5

4.2.1
4.2.2
4.3

43/8
(2)

Възнаграждението на висшето ръко
водство на нотифицирания орган и на
неговия персонал, отговорен за оценки
те, не зависи от броя на извършените
оценки или от резултатите от тях.
Нотифицираният орган сключва застраховка за покриване на отговорността
му, освен ако отговорността се поема
от държавата съгласно националното
законодателство или държавата членка
е пряко отговорна за извършваното
оценяване и/или проверка.
Персоналът на нотифицирания орган
е длъжен да пази служебна тайна по
отношение на информацията, получена
при изпълнение на задачите по прило
жение V, освен по отношение на ком
петентните административни органи на
държавата членка, в която осъществява
дейността си. Правата на собственост
са защитени.
Нотифицираният орган участва във или
гарантира, че персоналът, отговорен за
оценките, е информиран за съответните дейности по стандартизация и дей
ностите на координационната група на
нотифицираните органи, създадена съ
гласно настоящия регламент, и прилага
като общи насоки административните
решения и документи, издадени в ре
зултат от работата на тази група.

4.2.1
4.2.2
4.2.3
4.2.4
4.2.5
4.2.7
4.2.8
4.2.10
4.2.11
4.2.12
4.4.1
4.4.2
4.4.3
5.1.1
5.1.2
5.1.4
5.2
6.2.1
6.2.2.1
7.13.1
7.13.2
7.13.5
7.13.6
4.3.2
4.6 б)
5.1.4
4.3.1

4.1.5 h)

5.3.1

4.5
6.1.1.3
6.1.3 а)
6.2.2.3
7.12.2

4.1.5 c)

6.2.1

4.1.2
5.4.2

4.6
8.5
8.5.1
8.5.2
8.5.3
8.5.4
8.5.5
8.5.6
8.5.7
7.1
7.1.4.2
7.2.6
7.4

43/9

43/10

43/11

ЛЕГЕНДА

6

7

8

4.4.2
4.7

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

С – съответствие с изискването Удовлетворяване на изискването
изискване или липса на доказателства за изпъл
Нз – значително несъответствие Неудовлетворено
нение на изискването
Нн – незначително несъответ Липса на достатъчно на брой доказателства или наличие на риск
ствие
за изпълнение на изискването
Неизпълнение на определени изисквания, които подлежат на тех
К – изискана корекция
ническа корекция
З – забележка

Пропуск при изпълнение на изискване, който не подлежи на корекция

N – неприложимо изискване

Конкретна структура или дейност на лицето, тяхната специфика,
не подлежат на изискването
Комисия:

име на органа: / дата на проверката:
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Приложение № 3
към чл. 18, ал. 3

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на регионалното развитие и благоустройството

Образец 1

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на регионалното развитие и благоустройството

РАЗРЕШЕНИЕ
за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните
показатели на строителни продукти
№ CPR …. – NB …… от …………………
На основание чл. 9, ал. 2, т. 3 от Закона за техническите изисквания към продуктите и
нотификация на органа на основание чл. 48 параграф 5 от Регламент (ЕС) № 305/2011 на
Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2011 г. за определяне на хармонизирани условия за
предлагането на пазара на строителни продукти и за отмяна на Директива 89/106/ЕИО на Съвета,
публикувана на ………………. от Европейската комисия,

РАЗРЕШАВАМ НА
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .,
с идентификационен номер NB . . . . . . . . определен от Европейската комисия,
със седалище и адрес на управление . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , ЕИК . . . . . . . . . . . . . . . . . ,
представлявано от . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,

да извършва оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на
строителните продукти от заверения списък, който е неразделна част от това разрешение, като

гр. София 1202, ул. „Св. св. Кирил и Методий” № 17-19
тел. 02 94 05 900, факс 02 987 25 17
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РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на регионалното развитие и благоустройството

орган за сертификация на продукти, като орган за сертификация на производствен контрол в
предприятието и като лаборатория съгласно параграф 2 от Приложение V на Регламент (ЕС) №
305/2011.
Органът е компетентен да работи извън своите собствени акредитирани съоръжения за
изпитване съгласно чл. 46, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 305/2011.
Идентификационният номер на органа е определен от Европейската комисия след
нотифицирането й от министъра на регионалното развитие и благоустройството по реда на
чл. 48 от Регламент (ЕС) № 305/2011.

Дата на издаване:
……………….

МИНИСТЪР НА
РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И
БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
(име и фамилия)

гр. София 1202, ул. „Св. св. Кирил и Методий” № 17-19
тел. 02 94 05 900, факс 02 987 25 17
www.mrrb.government.bg
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РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на регионалното развитие и благоустройството

ЗАВЕРЯВАМ:
МИНИСТЪР НА
РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И
БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
(име и фамилия)
СПИСЪК
на строителните продукти от обхвата на Разрешение № CPR . . . – NB ……….. от
…………………. за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните
показатели на строителните продукти, издадено на . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,
с идентификационен номер NB . . . . . . определен от Европейската комисия
Номер на решение
на Европейската
комисия

Наименование и пореден
номер на групата
строителни продукти
съгласно решението,
продукт/предвидена
употреба

Система за оценяване и Хармонизирана
проверка на
техническа
постоянството на
спецификация
експлоатационните
показатели/функция на
органа

Разрешение № … - NB …

стр. …. от ….

гр. София 1202, ул. „Св. св. Кирил и Методий” № 17-19
тел. 02 94 05 900, факс 02 987 25 17
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РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на регионалното развитие и благоустройството

Образец 2

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на регионалното развитие и благоустройството

РАЗРЕШЕНИЕ
за оценяване на съответствието на строителни продукти с
националните изисквания
№ РОССП ……………………… от …………………
На основание чл. 9, ал. 2, т. 3 от Закона за техническите изисквания към продуктите

РАЗРЕШАВАМ НА
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .,
с идентификационен номер . . . . . . . от регистъра на
Министерството на регионалното развитие и благоустройството,
със седалище и адрес на управление . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , ЕИК . . . . . . . . . . . . . . . . . ,
представлявано от. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,
да извършва оценяване на строителните продукти, посочени в заверения списък, който е
неразделна част от това разрешение, като лице за оценяване на съответствието с националните
изисквания съгласно чл. 16, ал. 1, т. 3 от Наредбата за условията и реда за влагане на строителни
продукти в строежите на Република България.
Дата на издаване:
……………….

МИНИСТЪР НА
РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И
БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
(име и фамилия)
гр. София 1202, ул. „Св. св. Кирил и Методий” № 17-19
тел. 02 94 05 900, факс 02 987 25 17
www.mrrb.government.bg
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РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на регионалното развитие и благоустройството

ЗАВЕРЯВАМ:
МИНИСТЪР НА
РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И
БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
(име и фамилия)
СПИСЪК
на строителните продукти от обхвата на Разрешение № РОССП ……….. от ………………….
от регистъра на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за
оценяване на съответствието на строителните продукти с националните изисквания,
издадено на ……………………………………………………….…….

№

Наименование на продукта

Номер и дата на заповедта, с която са определени
националните изисквания, и пореден номер на продукта,
под който е включен в заповедта

Разрешение № … …

стр. …. от ….

гр. София 1202, ул. „Св. св. Кирил и Методий” № 17-19
тел. 02 94 05 900, факс 02 987 25 17
www.mrrb.government.bg

БРОЙ 14

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 0 3

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на регионалното развитие и благоустройството

Образец 3

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на регионалното развитие и благоустройството

РАЗРЕШЕНИЕ
за издаване на европейска техническа оценка за строителни продукти
№ CPR/.............../..............
На основание чл. 9, ал. 2, т. 3 от Закона за техническите изисквания към продуктите и
нотификация на органа на основание чл. 29, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 305/2011 на
Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2011 г. за определяне на хармонизирани условия за
предлагането на пазара на строителни продукти и за отмяна на Директива 89/106/ЕИО на Съвета,
публикувана на……………….от Европейската комисия,

РАЗРЕШАВАМ НА
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .,
с идентификационен номер АB . . . . . . определен от Европейската комисия,
със седалище и адрес на управление . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , ЕИК . . . . . . . . . . . . . . . . . ,
представлявано от. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,
да издава европейски технически оценки за строителни продукти от продуктовите области,
посочени в заверения списък, който е неразделна част от това разрешение.
Идентификационният номер на органа е определен от Европейската комисия след
нотифицирането й от министъра на регионалното развитие и благоустройството по реда на чл.
29 от Регламент (ЕС) № 305/2011.
Дата на издаване:
……………….

МИНИСТЪР НА
РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И
БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
(име и фамилия)
гр. София 1202, ул. „Св. св. Кирил и Методий” № 17-19
тел. 02 94 05 900, факс 02 987 25 17
www.mrrb.government.bg
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РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на регионалното развитие и благоустройството

ЗАВЕРЯВАМ:
МИНИСТЪР НА
РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И
БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
(име и фамилия)

СПИСЪК
на продуктовите области от обхвата на Разрешение № CPR . . . . от ………………….
за издаване на Eвропейска техническа оценка на строителни продукти,
издадено на . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,
с идентификационен номер АB . . . . . ., определен от Европейската комисия

№

Наименование на продуктовата област и/или на
продукта съгласно Приложение IV на Регламент
№ 305/2011

Номер на решение на Европейската
комисия, европейски документ за
оценяване

Разрешение № … - NB …

стр. …. от .…

гр. София 1202, ул. „Св. св. Кирил и Методий” № 17-19
тел. 02 94 05 900, факс 02 987 25 17
www.mrrb.government.bg
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РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на регионалното развитие и благоустройството

Образец 4

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на регионалното развитие и благоустройството

РАЗРЕШЕНИЕ
за издаване на българско техническо одобрение за строителни
продукти
№ РОССП ……………………… от …………………
На основание чл. 9, ал. 2, т. 3 от Закона за техническите изисквания към продуктите

РАЗРЕШАВАМ НА
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .,
с идентификационен номер . . . . . . от регистъра на
Министерството на регионалното развитие и благоустройството,
със седалище и адрес на управление . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , ЕИК . . . . . . . . . . . . . . . . . ,
представлявано от. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,
да издава български технически одобрения за строителни продукти от продуктовите области,
посочени в заверения списък, който е неразделна част от това разрешение.
Дата на издаване:
……………….

МИНИСТЪР НА
РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И
БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
(име и фамилия)

гр. София 1202, ул. „Св. св. Кирил и Методий” № 17-19
тел. 02 94 05 900, факс 02 987 25 17
www.mrrb.government.bg

С Т Р.

106

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 14

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на регионалното развитие и благоустройството

ЗАВЕРЯВАМ:
МИНИСТЪР НА
РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И
БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
(име и фамилия)

СПИСЪК
на продуктовите области от обхвата на Разрешение № РОССП . . . . . от ………………….
от регистъра на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за издаване
на българско техническо одобрение на строителни продукти, издадено на . . . . . . . . . . . . . . . . . .

№

Наименование на продуктовата област и/или на
продукта съгласно Приложение IV на Регламент
№ 305/2011

Ръководство за европейско техническо
одобрение, европейски документ за
оценяване, мандат на ЕОТА,
нормативни актове с изисквания към
продукта

Разрешение № … …

стр. …. от .…

гр. София 1202, ул. „Св. св. Кирил и Методий” № 17-19
тел. 02 94 05 900, факс 02 987 25 17
www.mrrb.government.bg
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РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на регионалното развитие и благоустройството

Образец 5

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на регионалното развитие и благоустройството

РАЗРЕШЕНИЕ
за оценяване на експлоатационните показатели на съществената
характеристика ………………………………………………..
№ CPR …. – NB …… от …………………
На основание чл. 9, ал. 2, т. 3 от Закона за техническите изисквания към продуктите и
нотификация на органа на основание чл. 48, параграф 5 от Регламент (ЕС) № 305/2011 на
Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2011 г. за определяне на хармонизирани условия за
предлагането на пазара на строителни продукти и за отмяна на Директива 89/106/ЕИО на Съвета,
публикувана на ………………. от Европейската комисия,

РАЗРЕШАВАМ НА
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .,
с идентификационен номер NB . . . . . . . . определен от Европейската комисия,
със седалище и адрес на управление . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , ЕИК . . . . . . . . . . . . . . . . . ,
представлявано от . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,
да извършва: ……………………………………………. в съответствие с методите от заверения
списък, който е неразделна част от настоящото разрешение, като ………………………… от
Приложение V на Регламент (ЕС) № 305/2011.

гр. София 1202, ул. „Св. св. Кирил и Методий” № 17-19
тел. 02 94 05 900, факс 02 987 25 17
www.mrrb.government.bg
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РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на регионалното развитие и благоустройството

Идентификационният номер на органа е определен от Европейската комисия след
нотифицирането й от министъра на регионалното развитие и благоустройството по реда на
чл. 48 от Регламент (ЕС) № 305/2011.

Дата на издаване:
……………….

МИНИСТЪР НА
РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И
БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
(име и фамилия))

гр. София 1202, ул. „Св. св. Кирил и Методий” № 17-19
тел. 02 94 05 900, факс 02 987 25 17
www.mrrb.government.bg
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РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на регионалното развитие и благоустройството

ЗАВЕРЯВАМ:
МИНИСТЪР НА
РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И
БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
(име и фамилия)
СПИСЪК
на методите за …………………………………………… на съществената характеристика
……………………………………. от обхвата на Разрешение № CPR . . . – NB ……….. от
…………………. за оценяване на експлоатационните показатели на …………………….,
издадено на . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,
с идентификационен номер NB . . . . . ., определен от Европейската комисия
№ по
ред

Български стандарти/стандартизационни документи, въвеждащи
европейски стандарти/стандартизационни документи

Разрешение № … - NB …

стр. …. от ….
гр. София 1202, ул. „Св. св. Кирил и Методий” № 17-19
тел. 02 94 05 900, факс 02 987 25 17
www.mrrb.government.bg
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МИНИСТЕРСТВО
НА ФИНАНСИТЕ
Наредба за изменение на Наредба № Н-8 от
2005 г. за съдържанието, сроковете, начина
и реда за подаване и съхранение на данни от
работодателите, осигурителите за осигурените
при тях лица, както и от самоосигуряващите
се лица (обн., ДВ, бр. 1 от 2006 г.; изм. и доп.,
бр. 7 от 2007 г., бр. 8 от 2008 г., бр. 3 от 2009 г.,
бр. 1 от 2010 г.; попр., бр. 2 от 2010 г.; изм. и
доп., бр. 11 от 2010 г.; доп., бр. 58 от 2010 г.;
изм. и доп., бр. 83 от 2010 г., бр. 6, 55 и 76 от
2011 г., бр. 5, 68 и 103 от 2012 г.; изм., бр. 45
от 2013 г.; изм. и доп., бр. 99 и 110 от 2013 г.,
бр. 100 от 2014 г., бр. 4 от 2015 г.)
§ 1. В чл. 2, ал. 2 т. 2 се изменя така:
„2. общият размер на сумите за дължи
м и т е вноск и за д ърж а вно т о общес т вено
осигуряване, Учителския пенсионен фонд,
допълнителното задължително пенсионно
осигуряване, включително увеличената оси
гурителна вноска за фонд „Пенсии“ в размера
на вноската за универсален пенсионен фонд,
здравното осигуряване, фонд „Гарантирани
вземания на работниците и служителите“ за
всички лица, подлежащи на осигуряване;“.
§ 2. В § 2а от допълнителните разпоредби
т. 5 се изменя така:
„5. от сумата на осигурителния доход в
т. 19 и 21 от декларацията и размерите на
осигурителните вноски, поотделно за осигу
рителя и осигуреното лице, за допълнител
но задължително пенсионно осигуряване в
универсален пенсионен фонд, и/или за фонд
„Пенсии“ в размера за универсален пенсионен
фонд в т. 26 от декларацията;“.
§ 3. В приложение № 1 към чл. 2, ал. 1 се
правят следните изменения:
1. В таблицата клетка 26 се изменя така:
„26. За УПФ или за фонд „Пенсии“ в раз
мера за УПФ в/у сумите в т. 19 и 21.“
2. В указанията за попълване на декларация
образец № 1 „Данни за осигуреното лице“
т. 26 се изменя така:
„26. за универсален пенсионен фонд или
за фонд „Пенсии“ в размера за универсален
пенсионен фонд върху сумите в т. 19 и 21 – по
пълва се размерът на вноската съгласно Ко
декса за социално осигуряване за сметка на
осигурителя и/или за сметка на осигуреното
лице за универсален пенсионен фонд или
за лицата по чл. 4б от Кодекса за социално
осигуряване за фонд „Пенсии“ с увеличена
осигурителна вноска в размера на вноската
за универсален пенсионен фонд.“
§ 4. В приложение № 3 към чл. 2, ал. 1 се
правят следните изменения:
1. В таблицата клетка 17 се изменя така:
„17. За УПФ или за фонд „Пенсии“ в раз
мера за УПФ.“
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2. В указанията за попълване на деклара
ция обр. № 5 „Авансово внесени социални и
здравноосигурителни вноски“ т. 17 се изменя
така:
„17. За У ПФ или за фонд „Пенсии“ в
размера за УПФ – попълва се процентът на
вноската съгласно КСО за универсален пен
сионен фонд или за лицата по чл. 4б КСО
за фонд „Пенсии“ с увеличена осигурителна
вноска в размера на вноската за универсален
пенсионен фонд.“
§ 5. В приложение № 4 към чл. 2, ал. 2 се
правят следните изменения:
1. В таблицата клетка 12 се изменя така:
„12. Дължими вноски за ДЗПО в УПФ и/
или за фонд „Пенсии“ в размера за УПФ.“
2. В указанията за попълване на декларация
обр. № 6 „Данни за дължими вноски и данък
по чл. 42 от Закона за данъците върху доходите
на физическите лица“ т. 12 се изменя така:
„12. Дължими вноски за ДЗПО в УПФ и/или
за фонд „Пенсии“ в размера за УПФ – попълва
се сумата на дължимите осигурителни вноски
за универсален пенсионен фонд за лицата,
подлежащи на осигуряване в универсален
пенсионен фонд и/или за фонд „Пенсии“ на
ДОО с увеличена осигурителна вноска в раз
мера на вноската за универсален пенсионен
фонд за лицата по чл. 4б КСО. Самоосигу
ряващите се лица и лицата по чл. 4, ал. 9
от Кодекса за социално осигуряване, родени
след 31.ХII.1959 г., попълват сбора от сумите
на тези осигурителни вноски за предходната
календарна година.“
Заключителна разпоредба
§ 6. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Владислав Горанов
1199

Наредба за допълнение на Наредба № Н-18 от
2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални
устройства (обн., ДВ, бр. 106 от 2006 г.; доп.,
бр. 7 от 2007 г.; изм., бр. 79 от 2007 г.; изм. и
доп., бр. 77 от 2009 г., бр. 49 от 2010 г., бр. 48
и 64 от 2011 г., бр. 7, 27 и 54 от 2012 г.; доп.,
бр. 78 от 2012 г.; изм. и доп., бр. 102 от 2012 г.,
бр. 40 от 2013 г.; изм. с Решение № 5079 от
2013 г. на ВАС – бр. 93 от 2013 г.; изм. и доп.,
бр. 111 от 2013 г.)
§ 1. В чл. 3 се създава ал. 11:
„(11) Лице по чл. 118, ал. 8 ЗДДС, което
извършва зареждане на превозни средства,
машини, съоръжения или друга техника за
собствени нужди с течни горива, е длъжно
да подава данни в НАП за наличните съдове/
съоръжения за съхранение и/или зареждане
с течни горива по реда на глава девета „б“.“
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§ 2. Създава се глава девета „б“ с чл. 59в:
„ Г л а в а

д е в е т а

„ б “

ПОДАВАНЕ НА ДАННИ В НАП ЗА НА
ЛИЧНИТЕ С ЪДОВЕ/С ЪОР ЪЖ ЕНИ Я ЗА
С ЪХРА НЕНИЕ И/ИЛИ ЗА РЕЖ Д А НЕ С
ТЕЧНИ ГОРИВА ЗА СОБСТВЕНИ НУЖДИ
Чл. 59в. (1) Лице по чл. 118, ал. 8 ЗДДС
подава данни по електронен път с квалифи
циран електронен подпис по реда на Данъч
но-осигурителния процесуален кодекс чрез
електронна услуга в Портала за е-услуги
на НАП, достъпен на интернет страницата
на НАП.
(2) За всички съдове и съоръжения за
съхранение и/или зареждане с течно гориво
лицето по чл. 118, ал. 8 ЗДДС подава след
ните данни:
1. идентификационни данни за задълже
ното лице (пълно наименование/име, ЕИК
от Търговския регистър/ЕИК по регистър
БУЛСТАТ/ЕГН/ЛНЧ);
2. постоянен адрес/адрес на управление;
3. код и наименование на икономическата
дейност по КИД-2008;
4. общо изразходвано количество гориво
за предходната година;
5. местонахождение на съда/съоръжението;
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6. вид на съда/съоръжението;
7. обем/вместимост на съда/съоръжението
по т. 6;
8. вид на горивото и мерна единица;
9. предназначение на горивото;
10. регистрационен номер на стопанисва
ната мобилна цистерна за зареждане;
11. дата (година), от която се стопанисва
съдът/съоръжението.
(3) Коригиране на подадени данни се из
вършва с подаване на нови данни.
(4) При настъпила промяна в обстоятелства
та, за които са подадени данни за наличните
съдове/съоръжения, с изключение на данните
по ал. 2, т. 6 и 7, както и при придобиване
на нови съдове/съоръжения или отписване на
съдове/съоръжения, се подават нови данни в
7-дневен срок от настъпването на съответното
обстоятелство.“
Заключителна разпоредба
§ 3. В 14-дневен срок от влизане в сила на
тази наредба лицата по чл. 118, ал. 8 ЗДДС
подават данни по чл. 59в в Националната
агенция за приходите.
Министър:
Владислав Горанов
1200
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА
СРЕДА И ВОДИТЕ
ЗАПОВЕД № РД-35
от 19 януари 2015 г.
На основание чл. 42, ал. 5 и 6 и чл. 43 от За
кона за защитените територии (ЗЗТ) във връзка
с извършени по-точни замервания нареждам:
1. Актуализирам площта на защитена тери
тория – защитена местност „Червеният бряг“, в
землището на с. Долни Вит, община Гулянци,
област Плевен, обявена като природна забеле
жителност със Заповед № 1187 от 19.04.1976 г. на
министъра на горите и опазване на природната
среда (ДВ, бр. 44 от 1976 г.) и прекатегоризирана
в защитена местност със Заповед № РД-703 от
9.06.2003 г. на министъра на околната среда и во
дите (ДВ, бр. 60 от 2003 г.), от 2 дка на 3,309 дка.
2. В границите на защитена местност „Чер
веният бряг“, определени с акта за обявяване по
т. 1, попада имот с номер 046026 съгласно картата
на възстановената собственост за землището на
с. Долни Вит с ЕКАТТЕ 22335, община Гулянци,
област Плевен, с площ 3,309 дка.
3. Пълният опис на координатите на точките
по границата на защитена местност „Червеният
бряг“ и картният материал се съхраняват и са
на разположение в Министерството на околната
среда и водите (МОСВ) и в РИОСВ – Плевен.
4. Актуализираните данни по тази заповед да
се впишат в Държавния регистър на защитените
територии при МОСВ.
Заповедта може да бъде обжалвана по реда
на Административнопроцесуалния кодекс пред
Върховния административен съд в едномесечен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“.
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Министър:
Ив. Василева

ЗАПОВЕД № РД-36
от 19 януари 2015 г.
На основание чл. 42, ал. 5 и 6 и чл. 43 от За
кона за защитените територии (ЗЗТ) във връзка
с извършени по-точни замервания нареждам:
1. Актуализирам площта на защитена тери
тория – природна забележителност „Хладилната
пещера“, в землището на с. Любино, община Арди
но, област Кърджали, обявена със Заповед № 531
от 25.09.1978 г. на председателя на Комитета за
опазване на природната среда при Министерския
съвет, от 1 дка на 1,469 дка.
2. В границите на природна забележителност
„Хладилната пещера“, определени със заповедта
по т. 1, попада имот с номер 010027 съгласно
картата на възстановената собственост на с. Лю
бино с ЕКАТТЕ 44584, община Ардино, област
Кърджали, с обща площ 1,469 дка.

3. Пълният опис на координатите на точки
те по границата на природна забележителност
„Хладилната пещера“ и картният материал се
съхраняват и са на разположение в Министер
ството на околната среда и водите (МОСВ) и
РИОСВ – Смолян.
4. Актуализираните данни по тази заповед да
се впишат в Държавния регистър на защитените
територии при МОСВ.
Заповедта може да бъде обжалвана по реда
на Административнопроцесуалния кодекс пред
Върховния административен съд в едномесечен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“.
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Министър:
Ив. Василева

ЗАПОВЕД № РД-37
от 19 януари 2015 г.
На основание чл. 42, ал. 5 и 6 и чл. 43 от За
кона за защитените територии (ЗЗТ) във връзка
с извършени по-точни замервания нареждам:
1. Актуализирам площта на защитена терито
рия – природна забележителност „Родопски си
ливряк – с. Дядовци“, в землището на с. Дядовци,
община Ардино, област Кърджали, обявена със
Заповед № 531 от 25.09.1978 г. на председателя на
Комитета за опазване на природната среда при
Министерския съвет (ДВ, бр. 85 от 1978 г.), от 1
дка на 0,763 дка.
2. В границите на природна забележителност
„Родопски силивряк – с. Дядовци“, определени
със заповедта по т. 1, попада имот с номер 011246
съгласно картата на възстановената собственост
за землището на с. Дядовци с ЕК АТТЕ 24788,
община Ардино, област Кърд жа ли, с п лощ
0,763 дка.
3. Пълният опис на координатите на точки
те по границата на природна забележителност
„Родопски силивряк – с. Дядовци“ и картният
материал се съхраняват и са на разположение
в Министерството на околната среда и водите
(МОСВ) и в РИОСВ – Смолян.
4. Актуализираните данни по тази заповед да
се впишат в Държавния регистър на защитените
територии при МОСВ.
Заповедта може да бъде обжалвана по реда
на Административнопроцесуалния кодекс пред
Върховния административен съд в едномесечен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“.
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Министър:
Ив. Василева

ЗАПОВЕД № РД-39
от 19 януари 2015 г.
На основание чл. 42, ал. 5 и 6 и чл. 43 от За
кона за защитените територии (ЗЗТ) във връзка
с извършени по-точни замервания нареждам:
1. Актуализирам площта на защитена терито
рия – природна забележителност „Родопски си
ливряк – с. Любино“, в землището на с. Любино,

БРОЙ 14

ДЪРЖАВЕН

община Ардино, област Кърджали, обявена със
Заповед № 415 от 12.06.1979 г. на председателя на
Комитета за опазване на природната среда при
Министерския съвет (ДВ, бр. 56 от 1979 г.), от 1
дка на 1,613 дка.
2. В границите на природна забележителност
„Родопски силивряк – с. Любино“, определени със
заповедта по т. 1, попада имот с номер 010026
съгласно картата на възстановената собственост
за землището на с. Любино с ЕКАТТЕ 44584,
община Ардино, област Кърджали, с обща площ
1,613 дка.
3. Пълният опис на координатите на точки
те по границата на природна забележителност
„Родопски силивряк – с. Любино“ и картният
материал се съхраняват и са на разположение
в Министерството на околната среда и водите
(МОСВ) и в РИОСВ – Смолян.
4. Актуализираните данни по тази заповед да
се впишат в Държавния регистър на защитените
територии при МОСВ.
Заповедта може да бъде обжалвана по реда
на Административнопроцесуалния кодекс пред
Върховния административен съд в едномесечен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“.
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Министър:
Ив. Василева

ЗАПОВЕД № РД-40
от 19 януари 2015 г.
На основание чл. 42, ал. 5 и 6 и чл. 43 от За
кона за защитените територии (ЗЗТ) във връзка
с извършени по-точни замервания нареждам:
1. Актуализирам площта на защитена тери
тория – природна забележителност „Калето“, в
землищата на гр. Ардино, с. Гърбище и с. Синчец,
община Ардино, област Кърджали, обявена за
историческо място „Калето“ със Заповед № 345
от 17.05.1979 г. на председателя на Комитета за
опазване на природната среда при Министерския
съвет (ДВ, бр. 67 от 1979 г.) и прекатегоризирана
в природна забележителност със същото име със
Заповед № РД-550 от 7.05.2003 г. на министъра на
околната среда и водите (ДВ, бр. 54 от 2003 г.),
от 5 дка на 13,581 дка.
2. В границите на природната забележителност,
определени с акта за обявяване по т. 1, попадат
имоти, както следва:
2.1. имот с номер 013200 съгласно картата
на възстановената собственост за землището на
гр. Ардино с ЕКАТТЕ 00607, община Ардино,
област Кърджали, с площ 6,835 дка;
2.2. имот с номер 015135 съгласно картата
на възстановената собственост за землището на
с. Гърбище с ЕКАТТЕ 18321, община Ардино,
област Кърджали, с площ 2,626 дка;
2.3. имот с номер 001312 съгласно картата
на възстановената собственост за землището
на с. Синчец с ЕКАТТЕ 66562, община Ардино,
област Кърджали, с площ 4,120 дка.
3. Пълният опис на координатите на точките
по границата на природна забележителност „Ка
лето“ и картният материал се съхраняват и са
на разположение в Министерството на околната
среда и водите (МОСВ) и РИОСВ – Смолян.

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 1 3

4. Актуализираните данни по тази заповед да
се впишат в Държавния регистър на защитените
територии при МОСВ.
Заповедта може да бъде обжалвана по реда
на Административнопроцесуалния кодекс пред
Върховния административен съд в едномесечен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“.
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Министър:
Ив. Василева

ЗАПОВЕД № РД-41
от 19 януари 2015 г.
На основание чл. 42, ал. 5 и 6 и чл. 43 от За
кона за защитените територии (ЗЗТ) във връзка
с извършени по-точни замервания нареждам:
1. Актуализирам площта на защитена тери
тория – поддържан резерват „Острица“, в зем
лището на с. Кралев дол и гр. Перник, община
Перник, област Перник, и гр. Радомир, община
Радомир, област Перник, обявен за народен
парк с Постановление № 4507 от 2.03.1943 г. на
Министерството на земеделието и държавните
имоти, прекатегоризиран в резерват със Заповед
№ 318 от 20.02.1961 г. на Главното управление на
горите („Известия“, бр. 31 от 1961 г.), разширен
със Заповед № 775 от 29.03.1972 г. на министъра
на горите и опазване на природната среда (ДВ,
бр. 30 от 1972 г.) и прекатегоризиран в поддържан
резерват със Заповед № РД-378 от 15.10.1999 г. на
министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 97
от 1999 г.), от 1363 дка на 1359,880 дка.
2. В границите на поддържан резерват „Остри
ца“, определени със заповедите по т. 1, попадат
имоти с номера, както следва:
2.1. имоти с номера: 000244, 042025, 042026,
042027, 042001, 042002, 042003, по картата на въз
становената собственост (КВС) за землището на
с. Кралев дол с ЕКАТТЕ 39387, община Перник,
област Перник, с обща площ 250,639 дка;
2.2. имоти с номера: 55871.232.37 и 5871.232.38,
по кадастралната карта и кадастралните регистри
за землището на гр. Перник с ЕКАТТЕ 55871,
община Перник, област Перник, одобрени със За
повед № РД-18-19 от 13.10.2008 г. на изпълнителния
директор на Агенцията по геодезия, картография
и кадастър (АГКК), с обща площ 551,864 дка;
2.3. имот с номер 000114 по КВС за землището
на гр. Радомир с ЕКАТТЕ 61577, община Радомир,
област Перник, с площ 557,377 дка.
3. Пълният опис на координатите на точките
по границата на поддържан резерват „Острица“
и картният материал се съхраняват и са на раз
положение в Министерството на околната среда
и водите (МОСВ) и в Регионалната инспекция
по околна среда и води – Перник.
4. Актуализираните данни по тази заповед да
се впишат в Държавния регистър на защитените
територии при МОСВ.
Заповедта може да бъде обжалвана по реда
на Административнопроцесуалния кодекс пред
Върховния административен съд в едномесечен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“.
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Министър:
Ив. Василева
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ЗАПОВЕД № РД-42
от 19 януари 2015 г.
На основание чл. 42, ал. 5 и 6 и чл. 43 от За
кона за защитените територии (ЗЗТ) във връзка
с извършени по-точни замервания нареждам:
1. Актуализирам площта на защитена те
ритория – резерват „Тисата“, в землището на
гр. Кресна и с. Горна Брезница, община Кресна,
област Благоевград, в граници, определени със:
Постановление № ЗП-6663 от 5.12.1949 г. на Минис
терството на горите, Заповед № 440 от 9.12.1977 г.
на председателя на Комитета за опазване на
природната среда при Министерския съвет (ДВ,
бр. 6 от 1978 г.), Заповед № 130 от 22.02.1985 г.
на председателя на Комитета за опазване на
природната среда при Министерския съвет (ДВ,
бр. 24 от 1985 г.) и Заповед № 844 от 31.10.1991 г.
на министъра на околната среда (ДВ, бр. 93 от
1991 г.), от 5745 дка на 5835,322 дка.
2. В границите на резерват „Тисата“, опреде
лени с актовете по т. 1, попадат имоти с номера,
както следва:
2.1. имоти с номера: 000720, 040003, 053001,
053002, 053003, 053005, 053006, 053008, 053009,
053010, 053011, 053012, 053013, 053014, 053015, 053016,
053017, 053018, 053019, 053020, 053021, 053023 и
055002, по картата на възстановената собственост
за землището на гр. Кресна с ЕКАТТЕ 14492,
община Кресна, област Благоевград, с обща
площ 1684,473 дка;
2.2. имоти с номера: 000700, 030028, 030030 и
030032, по картата на възстановената собственост
за землището на с. Горна Брезница с ЕКАТТЕ
16136, община Кресна, област Благоевград, с
площ 4150,849 дка.
3. Пълният опис на координатите на точките
по границата на резерват „Тисата“ и картният
материал се съхраняват и са на разположение
в Министерството на околната среда и водите
(МОСВ) и в дирекция „Национален парк Пирин“.
4. Актуализираните данни по тази заповед да
се впишат в Държавния регистър на защитените
територии при МОСВ.
Заповедта може да бъде обжалвана по реда
на Административнопроцесуалния кодекс пред
Върховния административен съд в едномесечен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“.
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Министър:
Ив. Василева

ВЕСТНИК

ОБЩИНА ЛОЗНИЦА
РЕШЕНИЕ № 324
от 26 януари 2015 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ и чл. 21, ал. 1,
т. 23 и ал. 2 и чл. 22, ал. 2 ЗМСМА Общинският
съвет – гр. Лозница, реши:
Одобрява П У П – парцеларен план за ел.
захранване 20 kV на БКТП 20/0,4 kV в имот с
идентификационен № 24092.254.22.1, с. Бели Лом,
община Лозница.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ решението
подлежи на обжалване в 30-дневен срок след
обнародването му в „Държавен вестник“ пред
Административния съд – Разград, по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.

1003

РЕШЕНИЕ № 142
от 9 декември 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Ка
варна, одобрява проект за подробен устройствен
план – план за регулация (ПУП – ПР), засягащ
УПИ ІV в кв. 336, УПИ ХVІІІ и УПИ ХІХ в
кв. 329 по регулационния план на гр. Каварна,
община Каварна, област Добрич.
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Председател:
Ив. Кьосев

Председател:
И. Ахмедов

ОБЩИНА ПОРДИМ
ЗАПОВЕД № 36
от 6 февруари 2015 г.
На основание чл. 10, ал. 8 ЗНП, чл. 15, ал. 1
ППЗНП, чл. 44, ал. 2 ЗМСМА и Решение № 487
от 29.01.2015 г. на Общинския съвет – гр. Пордим,
за закриване на ЦДГ „Валентина Терешкова“
нареждам:
1. Закривам общинска целодневна детска
градина „Валентина Терешкова“ – с. Тотлебен.
2. Задължителната документация на ЦДГ
„Валентина Терешкова“ – с. Тотлебен, наличният
инвентар, сградният фонд и имотът – публична
общинска собственост, да се приемат за упра
вление и стопанисване от кметство с. Тотлебен.
3. Да се извърши инвентаризация на наличните
стоково-материални ценности на ЦДГ „Вален
тина Терешкова“ – с. Тотлебен, и да се изготвят
необходимите приемно-предавателни протоколи.
4. Трудовите правоотношения с персонала на
ЦДГ „Валентина Терешкова“ – с. Тотлебен, да
бъдат уредени по Кодекса на труда.
Контрола по изпълнение на заповедта възла
гам на Людмила Тодорова – секретар на Община
Пордим.
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ОБЩИНА КАВАРНА
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Кмет:
И. Александров

ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА
РЕШЕНИЕ № 1675
от 29 януари 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съ
вет – гр. Стара Загора, реши:
Одобрява подробен устройствен план – пар
целарен план на елементите на техническата
и нфрас т ру к т у ра – т расе за обек т: „Вън шен
водопровод и сградно канализационно отклоне
ние (СКО) за ПИ № 051044 от КВС на землище
с. Богомилово, община Стара Загора“, с обща

БРОЙ 14

ДЪРЖАВЕН

дължина 112 м на водопроводното трасе и 3 м на
канализационното трасе, за нуждите на „Интерра
Дивелопментс“ – ООД, Стара Загора.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Стара Загора до Административния съд – Стара
Загора.
Председател:
Е. Христов
1019
РЕШЕНИЕ № 1673
от 29 януари 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съ
вет – гр. Стара Загора, реши:
Одобрява подробен устройствен план – пар
целарен план на елементите на техническата ин
фраструктура – кабелно трасе за обект: „Външно
ел. захранване за ПИ № 107028, местност Под
Медвен от КВС на землище с. Хрищени, община
Стара Загора“, с обща дължина на кабела 493 м,
за изграждане на обект „Автопарк“ от „Итали
Кар-07“ – ООД.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Стара Загора до Административния съд – Стара
Загора.
Председател:
Е. Христов
1020
РЕШЕНИЕ № 1671
от 29 януари 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съ
вет – гр. Стара Загора, реши:
Одобрява подробен устройствен план – пар
целарен план за изместване и преобразуване на
въздушни ел. проводи 20 kV „Слънце“ и „Родина“
в подземни ел. проводи 20 kV в участъка между
ЖР – стълб № 31 и № 33, с цел външно ел. захран
ване на ПИ с идентификатор 68850.208.46 и ПИ с
идентификатор 68850.208.47 от кадастралната карта
на землище гр. Стара Загора, местност Джелата,
за нуждите на Динка Генова Господинова.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Стара Загора до Административния съд – Стара
Загора.
Председател:
Е. Христов
1021
РЕШЕНИЕ № 1672
от 29 януари 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съ
вет – гр. Стара Загора, реши:
Одобрява подробен устройствен план – парце
ларен план за трасе на обект: „Напоителен канал,
осъществяващ връзката между напоителни канали
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Р-3 и 12-Г-10“, към обект: „Път I-5 „Летище Ста
ра Загора – АМ „Тракия“ от км 236+323 до км
241+482.80“, в землището на с. Загоре, община
Стара Загора, преминаващ през имоти № 000407,
086013, 086014, 086029, 086031, 086036, 000404,
086008, 086022, 086024, 086026, 086027, 000420,
087025, 000402, 000417 и 089033, 000354, 000394,
000353, 000365, 000367 и 000363 в землището на
с. Загоре, община Стара Загора.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Стара Загора до Административния съд – Стара
Загора.

1022

Председател:
Е. Христов

ОБЩИНА ТОПОЛОВГРАД
РЕШЕНИЕ № 494
от 30 януари 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – Тополов
град, реши:
Одобрява изготвения проект за ПУП – пар
целарен план, за елементи на техническата
инфраструктура извън границите на урбанизира
ната територия за „Кабел 1 kV за захранване на
тютюнев склад в ПИ 503010 (в Стопански двор)
по КВС на с. Срем“ с възложител на проекта:
„ЕВН България ЕР“ – АД – КЕЦ, гр. Елхово.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Тополовград до Административния съд – Ямбол.

1023

Председател:
Пл. Минчев

4. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в ка
чеството си на инвеститор на обект: „Автомаги
страла „Струма“, Лот 1 „Долна Диканя – Дупница“
от км 305+220 до км 322+000 – изместване на
техническа инфраструктура и преоткосиране“ на
територията на областите Перник и Кюстендил, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Станка Стоянова Тонева,
наследница на Стоян Зарев Деянов, собственик
на имот № 128030, намиращ се в землището на с.
Дяково, община Дупница, област Кюстендил, за
постановяването на Решение № 817 на Министер
ския съвет от 21.12.2013 г., с което е отчуждена
част от имот № 128030, намиращ се в землището
на с. Дяково, община Дупница, област Кюстендил.
Решението на Министерския съвет може да бъде
обжалвано пред Върховния административен съд
в 14-дневен срок от обнародването на обявлението
в „Държавен вестник“.
1075
4а. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автома
гистрала „Струма“, Лот 1 „Долна Диканя – Дуп
ница“ от км 305+220 до км 322+000 – изместване
на техническа инфраструктура и преоткосиране“
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на територията на областите Перник и Кюс
тендил, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона
за държавната собственост съобщава на Михал
Симеонов Кьосев, наследник на Илия Йорданов
Кьосев, собственик на имот № 131035, намиращ
се в землището на с. Дяково, община Дупница,
област Кюстендил, за постановяването на Реше
ние № 817 на Министерския съвет от 21.12.2013 г.,
с което е отчуждена част от имот № 131035,
намиращ се в землището на с. Дяково, общи
на Дупница, област Кюстендил. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дне
вен срок от обнародването на обявлението в
„Държавен вестник“.
1076
4б. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автома
гистрала „Струма“, Лот 1 „Долна Диканя – Дуп
ница“ от км 305+220 до км 322+000 – изместване
на техническа инфраструктура и преоткосиране“
на територията на областите Перник и Кюстен
дил, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за
държавната собственост съобщава на Теодора
Георгиева К ьосева и Трендафила Георгиева
Кьосева, наследници на Илия Йорданов Кьосев,
собственик на имот № 131035, намиращ се в
землището на с. Дяково, община Дупница, област
Кюстендил, за постановяването на Решение № 817
на Министерския съвет от 21.12.2013 г., с което
е отчуждена част от имот № 131035, намиращ
се в землището на с. Дяково, община Дупница,
област Кюстендил. Решението на Министерския
съвет може да бъде обжалвано пред Върховния
административен съд в 14-дневен срок от обна
родването на обявлението в „Държавен вестник“.
1077
4в. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автома
гистрала „Струма“, Лот 1 „Долна Диканя – Дуп
ница“ от км 305+220 до км 322+000 – изместване
на техническа инфраструктура и преоткосиране“
на територията на областите Перник и Кюс
тендил, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона
за държавната собственост съобщава на Сне
жанка Захариева Попова, наследница на Захари
Георгиев Попов, собственик на имот № 131051,
намиращ се в землището на с. Дяково, община
Дупница, област Кюстендил, за постановяването
на Решение № 817 на Министерския съвет от
21.12.2013 г., с което е отчуждена част от имот
№ 131051, намиращ се в землището на с. Дяково,
община Дупница, област Кюстендил. Решението
на Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дне
вен срок от обнародването на обявлението в
„Държавен вестник“.
1078
4г. – Агенция „Пътна инфраструкту ра“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автома
гистрала „Струма“, Лот 1 „Долна Диканя – Дуп
ница“ от км 305+220 до км 322+000 – изместване
на техническа инфраструктура и преоткосиране“
на територията на областите Перник и Кюс
тендил, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона
за държавната собственост съобщава на Елена
Симеонова Лукова, наследница на Яне Панчев
Байгуски, собственик на имот № 132016, на
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миращ се в землището на с. Дяково, община
Дупница, област Кюстендил, за постановяването
на Решение № 817 на Министерския съвет от
21.12.2013 г., с което е отчуждена част от имот
№ 132016, намиращ се в землището на с. Дяково,
община Дупница, област Кюстендил. Решението
на Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дне
вен срок от обнародването на обявлението в
„Държавен вестник“.
1079
4д. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автома
гистрала „Струма“, Лот 1 „Долна Диканя – Дуп
ница“ от км 305+220 до км 322+000 – изместване
на техническа инфраструктура и преоткосиране“
на територията на областите Перник и Кюс
тендил, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона
за държавната собственост съобщава на Сашка
Симеонова Велева, наследница на Яне Панчев
Байгуски, собственик на имот № 132016, на
миращ се в землището на с. Дяково, община
Дупница, област Кюстендил, за постановяването
на Решение № 817 на Министерския съвет от
21.12.2013 г., с което е отчуждена част от имот
№ 132016, намиращ се в землището на с. Дяково,
община Дупница, област Кюстендил. Решението
на Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дне
вен срок от обнародването на обявлението в
„Държавен вестник“.
1080
4е. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в ка
чеството си на инвеститор на обект: „Автомаги
страла „Струма“, Лот 1 „Долна Диканя – Дупница“
от км 305+220 до км 322+000 – изместване на
техническа инфраструктура и преоткосиране“ на
територията на областите Перник и Кюстендил,
на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за дър
жавната собственост съобщава на Антон Илиев
Скоклев, наследник на Васил Георгиев Терзийски,
собственик на имот № 132018, намиращ се в зем
лището на с. Дяково, община Дупница, област
Кюстендил, за постановяването на Решение № 817
на Министерския съвет от 21.12.2013 г., с което
е отчуждена част от имот № 132018, намиращ
се в землището на с. Дяково, община Дупница,
област Кюстендил. Решението на Министерския
съвет може да бъде обжалвано пред Върховния
административен съд в 14-дневен срок от обна
родването на обявлението в „Държавен вестник“.
1081
4ж. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автома
гистрала „Струма“, Лот 1 „Долна Диканя – Дуп
ница“ от км 305+220 до км 322+000 – изместване
на техническа инфраструктура и преоткосиране“
на територията на областите Перник и Кюстен
дил, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за
държавната собственост съобщава на Димитър
Атанасов Йорданов, наследник на Сотир Котев
Терзийски, собственик на имоти № 132027 и 133001,
намиращи се в землището на с. Дяково, община
Дупница, област Кюстендил, за постановяването
на Решение № 817 на Министерския съвет от
21.12.2013 г., с което са отчуждени части от имоти
№ 132027 и 133001, намиращи се в землището на
с. Дяково, община Дупница, област Кюстендил.
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Решението на Министерския съвет може да бъде
обжалвано пред Върховния административен съд
в 14-дневен срок от обнародването на обявлението
в „Държавен вестник“.
1082
4з. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в ка
чеството си на инвеститор на обект: „Автомаги
страла „Струма“, Лот 1 „Долна Диканя – Дупница“
от км 305+220 до км 322+000 – изместване на
техническа инфраструктура и преоткосиране“ на
територията на областите Перник и Кюстендил, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Спас Борисов Арсов,
наследник на Сотир Котев Терзийски, собстве
ник на имоти № 132027 и 133001, намиращи се в
землището на с. Дяково, община Дупница, об
ласт Кюстендил, за постановяването на Решение
№ 817 на Министерския съвет от 21.12.2013 г., с
което са отчуждени части от имоти № 132027 и
133001, намиращи се в землището на с. Дяково,
община Дупница, област Кюстендил. Решението
на Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на обявлението в „Дър
жавен вестник“.
1083
4и. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в ка
чеството си на инвеститор на обект: „Автомаги
страла „Струма“, Лот 1 „Долна Диканя – Дупница“
от км 305+220 до км 322+000 – изместване на
техническа инфраструктура и преоткосиране“ на
територията на областите Перник и Кюстендил,
на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държав
ната собственост съобщава на наследниците на
Орлин Димитров Маноилов, наследник на Васил
Тонев Гьондерски, собственик на имот № 132028,
намиращ се в землището на с. Дяково, община
Дупница, област Кюстендил, за постановяването
на Решение № 817 на Министерския съвет от
21.12.2013 г., с което е отчуждена част от имот
№ 132028, намиращ се в землището на с. Дяково,
община Дупница, област Кюстендил. Решението
на Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на обявлението в „Дър
жавен вестник“.
1084
4й. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автома
гистрала „Струма“, Лот 1 „Долна Диканя – Дуп
ница“ от км 305+220 до км 322+000 – изместване
на техническа инфраструктура и преоткосиране“
на територията на областите Перник и Кюс
тендил, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона
за държавната собственост съобщава на Васил
Иванов Колчаков, наследник на Асен Дими
тров Колчаков, собственик на имот № 163003,
намиращ се в землището на с. Дяково, община
Дупница, област Кюстендил, за постановяването
на Решение № 817 на Министерския съвет от
21.12.2013 г., с което е отчуждена част от имот
№ 163003, намиращ се в землището на с. Дяково,
община Дупница, област Кюстендил. Решението
на Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дне
вен срок от обнародването на обявлението в
„Държавен вестник“.
1085
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4к. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автома
гистрала „Струма“, Лот 1 „Долна Диканя – Дуп
ница“ от км 305+220 до км 322+000 – изместване
на техническа инфраструктура и преоткосиране“
на територията на областите Перник и Кюстен
дил, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за
държавната собственост съобщава на Михаил
Атанасов Христов, наследник на Асен Дими
тров Колчаков, собственик на имот № 163003,
намиращ се в землището на с. Дяково, община
Дупница, област Кюстендил, за постановяването
на Решение № 817 на Министерския съвет от
21.12.2013 г., с което е отчуждена част от имот
№ 163003, намиращ се в землището на с. Дяково,
община Дупница, област Кюстендил. Решението
на Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дне
вен срок от обнародването на обявлението в
„Държавен вестник“.
1086
4л. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автома
гистрала „Струма“, Лот 1 „Долна Диканя – Дуп
ница“ от км 305+220 до км 322+000 – изместване
на техническа инфраструктура и преоткосиране“
на територията на областите Перник и Кюстен
дил, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за дър
жавната собственост съобщава на наследниците
на Стайко Лазов Дойнов, собственик на имот
№ 048367, намиращ се в землището на с. Долна
Диканя, община Радомир, област Перник, които
не могат да бъдат установени, за постановяването
на Решение № 817 на Министерския съвет от
21.12.2013 г., с което е отчуждена част от имот
№ 048367, намиращ се в землището на с. Долна
Диканя, община Радомир, област Перник. Ре
шението на Министерския съвет може да бъде
обжалвано пред Върховния административен съд
в 14-дневен срок от обнародването на обявлението
в „Държавен вестник“.
1087
4м. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автома
гистрала „Струма“, Лот 1 „Долна Диканя – Дуп
ница“ от км 305+220 до км 322+000 – изместване
на техническа инфраструктура и преоткосиране“
на територията на областите Перник и Кюстен
дил, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за
държавната собственост съобщава на Мерседес
Балеро, наследница на Тимо Пенев Джамалов,
собственик на имот № 048334, намиращ се в
землището на с. Долна Диканя, община Радомир,
област Перник, за постановяването на Решение
№ 817 на Министерския съвет от 21.12.2013 г.,
с което е отчуждена част от имот № 048334,
намиращ се в землището на с. Долна Диканя,
община Радомир, област Перник. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дне
вен срок от обнародването на обявлението в
„Държавен вестник“.
1088
4н. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в ка
чеството си на инвеститор на обект: „Автомаги
страла „Струма“, Лот 1 „Долна Диканя – Дупница“
от км 305+220 до км 322+000 – изместване на
техническа инфраструктура и преоткосиране“ на
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територията на областите Перник и Кюстендил,
на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държав
ната собственост съобщава на наследниците на
Иван Стоянов Дангъров, собственик на имот
№ 048337, намиращ се в землището на с. Долна
Диканя, община Радомир, област Перник, които
не могат да бъдат установени, за постановяването
на Решение № 817 на Министерския съвет от
21.12.2013 г., с което е отчуждена част от имот
№ 048337, намиращ се в землището на с. Долна
Диканя, община Радомир, област Перник. Ре
шението на Министерския съвет може да бъде
обжалвано пред Върховния административен съд
в 14-дневен срок от обнародването на обявлението
в „Държавен вестник“.
1089
4о. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в ка
чеството си на инвеститор на обект: „Автомаги
страла „Струма“, Лот 1 „Долна Диканя – Дупница“
от км 305+220 до км 322+000 – изместване на
техническа инфраструктура и преоткосиране“ на
територията на областите Перник и Кюстендил,
на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държав
ната собственост съобщава на Юлиян Георгиев
Гаджев, наследник на Доста Сотирова Гаджова
(Достана Сотирова Гаджева), собственик на имот
№ 048224, намиращ се в землището на с. Долна
Диканя, община Радомир, област Перник, за пос
тановяването на Решение № 817 на Министерския
съвет от 21.12.2013 г., с което е отчуждена част
от имот № 048224, намиращ се в землището на с.
Долна Диканя, община Радомир, област Перник.
Решението на Министерския съвет може да бъде
обжалвано пред Върховния административен съд
в 14-дневен срок от обнародването на обявлението
в „Държавен вестник“.
1090
4п. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в ка
чеството си на инвеститор на обект: „Автомаги
страла „Струма“, Лот 1 „Долна Диканя – Дупница“
от км 305+220 до км 322+000 – изместване на
техническа инфраструктура и преоткосиране“ на
територията на областите Перник и Кюстендил,
на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държав
ната собственост съобщава на Велин Сотиров
Гаджов, наследник на Доста Сотирова Гаджова
(Достана Сотирова Гаджева), собственик на имот
№ 048224, намиращ се в землището на с. Долна
Диканя, община Радомир, област Перник, за пос
тановяването на Решение № 817 на Министерския
съвет от 21.12.2013 г., с което е отчуждена част
от имот № 048224, намиращ се в землището на с.
Долна Диканя, община Радомир, област Перник.
Решението на Министерския съвет може да бъде
обжалвано пред Върховния административен съд
в 14-дневен срок от обнародването на обявлението
в „Държавен вестник“.
1091
4р. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в ка
чеството си на инвеститор на обект: Път ІІІ-5004
„Обход на гр. Габрово“ от км 0+000 до км 31+000,
трети етап, от км 10+940.74 до км 20+124.50 и
етапна връзка от км 0+000 до км 3+130 и участък
от км 20+124.50 до км 30+673.48, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собстве
ност съобщава на Надежда Стефанова Богданова,
собственик на имот № 14109, намиращ се в зем
лището на гр. Шипка, община Казанлък, област
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Стара Загора, за постановяването на Решение
№ 30 на Министерския съвет от 19.01.2015 г., с
което е отчуждена част от имот № 14109, на
миращ се в землището на гр. Шипка, община
Казанлък, област Стара Загора. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дне
вен срок от обнародването на обявлението в
„Държавен вестник“.
1092
4с. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в ка
чеството си на инвеститор на обект: Път ІІІ-5004
„Обход гр. Габрово“ от км 0+000 до км 31+000,
трети етап, от км 10+940.74 до км 20+124.50 и
етапна връзка от км 0+000 до км 3+130 и участък
от км 20+124.50 до км 30+673.48, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собстве
ност съобщава на Цанка Стефанова Николова,
собственик на имот № 305.177, намиращ се в зем
лището на кв. Смирненски, гр. Габрово, община
Габрово, за постановяването на Решение № 30
на Министерския съвет от 19.01.2015 г., с което
е отчуждена част от имот № 305.177, намиращ
се в землището на кв. Смирненски, гр. Габрово,
община Габрово. Решението на Министерския
съвет може да бъде обжалвано пред Върховния
административен съд в 14-дневен срок от обна
родването на обявлението в „Държавен вестник“.
1093
3. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в ка
чеството си на инвеститор на обект: Път ІІІ-5004
„Обход гр. Габрово“ от км 0+000 до км 31+000,
трети етап, от км 10+940.74 до км 20+124.50 и
етапн а връзка от км 0+000 до км 3+130 и участък
от км 20+124.50 до км 30+673.48, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост
съобщава на Надежда Радославова Стоянова,
собственик на имот № 15002, за постановяване
то на Решение № 30 на Министерския съвет от
19.01.2015 г., с което е отчуждена част от имот
№ 15002, намиращ се в землището на гр. Шипка,
община Казанлък, област Стара Загора. Решението
на Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на обявлението в „Дър
жавен вестник“.
1094
3а. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Път
ІІІ-5004 „Обход гр. Габрово“ от км 0+000 до
км 31+000, трети етап, от км 10+940.74 до км
20+124.50 и етапна връзка от км 0+000 до км
3+130 и участък от км 20+124.50 до км 30+673.48,
на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държав
ната собственост съобщава на Генчо Христов
Чавдаров, собственик на имот № 014130, за пос
тановяването на Решение № 30 на Министерския
съвет от 19.01.2015 г., с което е отчуждена част
от имот № 014130, намиращ се в землището
на гр. Шипка, община Казанлък, област Стара
Загора. Решението на Министерския съвет може
да бъде обжалвано пред Върховния администра
тивен съд в 14-дневен срок от обнародването на
обявлението в „Държавен вестник“.
1095
3б. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в ка
чеството си на инвеститор на обект: Път ІІІ-5004
„Обход гр. Габрово“ от км 0+000 до км 31+000,
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трети етап, от км 10+940.74 до км 20+124.50 и
етапна връзка от км 0+000 до км 3+130 и участък
от км 20+124.50 до км 30+673.48, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собстве
ност съобщава на Маруся Иванова Драганова,
собственик на имот № 331.580, за постановява
нето на Решение № 30 на Министерския съвет
от 19.01.2015 г., с което е отчуждена част от
имот № 331.580, намиращ се в землището на кв.
Етъра, гр. Габрово, община Габрово. Решението
на Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дне
вен срок от обнародването на обявлението в
„Държавен вестник“.
1096
3в. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в ка
чеството си на инвеститор на обект: Път ІІІ-5004
„Обход гр. Габрово“ от км 0+000 до км 31+000,
трети етап, от км 10+940.74 до км 20+124.50 и
етапна връзка от км 0+000 до км 3+130 и участък
от км 20+124.50 до км 30+673.48, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собстве
ност съобщава на Мария Петрова Симеонова,
собственик на имот № 136.512, за постановява
нето на Решение № 30 на Министерския съвет
от 19.01.2015 г., с което е отчуждена част от имот
№ 136.512, намиращ се в землището на гр. Габрово,
община Габрово. Решението на Министерския
съвет може да бъде обжалвано пред Върховния
административен съд в 14-дневен срок от обна
родването на обявлението в „Държавен вестник“.
1097
3г. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в ка
чеството си на инвеститор на обект: Път ІІІ-5004
„Обход гр. Габрово“ от км 0+000 до км 31+000,
трети етап, от км 10+940.74 до км 20+124.50 и
етапна връзка от км 0+000 до км 3+130 и участък
от км 20+124.50 до км 30+673.48, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост
съобщава на Божидар Стефанов Тухладжиев,
собственик на имот № 305.151, за постановява
нето на Решение № 30 на Министерския съвет
от 19.01.2015 г., с което е отчуждена част от
имот № 305.151, намиращ се в землището на
кв. Смирненски, гр. Габрово, община Габрово.
Решението на Министерския съвет може да бъде
обжалвано пред Върховния административен съд
в 14-дневен срок от обнародването на обявлени
ето в „Държавен вестник“.
1098
3д. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в ка
чеството си на инвеститор на обект: Път ІІІ-5004
„Обход гр. Габрово“ от км 0+000 до км 31+000,
трети етап, от км 10+940.74 до км 20+124.50
и етапна връзка от км 0+000 до км 3+130 и
участък от км 20+124.50 до км 30+673.48, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Цветомира Христова
Станчева, собственик на имот № 305.151, за пос
тановяването на Решение № 30 на Министерския
съвет от 19.01.2015 г., с което е отчуждена част
от имот № 311.48, намиращ се в землището на
кв. Смирненски, гр. Габрово, община Габрово.
Решението на Министерския съвет може да
бъде обжалвано пред Върховния администра
тивен съд в 14-дневен срок от обнародването на
обявлението в „Държавен вестник“.
1099
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3е. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в ка
чеството си на инвеститор на обект: Път ІІІ-5004
„Обход гр. Габрово“ от км 0+000 до км 31+000,
трети етап, от км 10+940.74 до км 20+124.50 и
етапна връзка от км 0+000 до км 3+130 и участък
от км 20+124.50 до км 30+673.48, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост
съобщава на наследниците на Йордана Георгиева
Караколева, собственик на имот № 336.246, за пос
тановяването на Решение № 30 на Министерския
съвет от 19.01.2015 г., с което е отчуждена част
от имот № 336.246, намиращ се в землището на
кв. Смирненски, гр. Габрово, община Габрово.
Решението на Министерския съвет може да бъде
обжалвано пред Върховния административен съд
в 14-дневен срок от обнародването на обявлението
в „Държавен вестник“.
1100
3ж. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в ка
чеството си на инвеститор на обект: Път ІІІ-5004
„Обход гр. Габрово“ от км 0+000 до км 31+000,
трети етап, от км 10+940.74 до км 20+124.50 и
етапна връзка от км 0+000 до км 3+130 и участък
от км 20+124.50 до км 30+673.48, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост
съобщава на Баю Колев Бойчев, собственик на
имот № 331.574, за постановяването на Решение
№ 30 на Министерския съвет от 19.01.2015 г., с
което е отчуждена част от имот № 331.574, на
миращ се в землището на кв. Етъра, гр. Габрово,
община Габрово. Решението на Министерския
съвет може да бъде обжалвано пред Върховния
административен съд в 14-дневен срок от обна
родването на обявлението в „Държавен вестник“.
1101
3з. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в ка
чеството си на инвеститор на обект: Път ІІІ-5004
„Обход гр. Габрово“ от км 0+000 до км 31+000,
трети етап, от км 10+940.74 до км 20+124.50 и
етапна връзка от км 0+000 до км 3+130 и участък
от км 20+124.50 до км 30+673.48, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост
съобщава на наследниците на Мария Петкова
Данова, собственик на имот № 331.573, за поста
новяването на Решение № 30 на Министерския
съвет от 19.01.2015 г., с което е отчуждена част
от имот № 331.573, намиращ се в землището на
на кв. Етъра, гр. Габрово, община Габрово. Ре
шението на Министерския съвет може да бъде
обжалвано пред Върховния административен съд
в 14-дневен срок от обнародването на обявлението
в „Държавен вестник“.
1102
3и. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в ка
чеството си на инвеститор на обект: Път ІІІ-5004
„Обход гр. Габрово“ от км 0+000 до км 31+000,
трети етап, от км 10+940.74 до км 20+124.50 и
етапна връзка от км 0+000 до км 3+130 и участък
от км 20+124.50 до км 30+673.48, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост
съобщава на Георги Ненов Георгиев, собственик
на имоти № 331.530 и № 331.534, за постановява
нето на Решение № 30 на Министерския съвет от
19.01.2015 г., с което са отчуждени части от имоти
№ 331.530 и № 331.534, намиращи се в землището
на кв. Етъра, гр. Габрово, община Габрово. Ре
шението на Министерския съвет може да бъде
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обжалвано пред Върховния административен съд
в 14-дневен срок от обнародването на обявлението
в „Държавен вестник“.
1103
3й. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в ка
чеството си на инвеститор на обект: Път ІІІ-5004
„Обход гр. Габрово“ от км 0+000 до км 31+000,
трети етап, от км 10+940.74 до км 20+124.50 и
етапна връзка от км 0+000 до км 3+130 и участък
от км 20+124.50 до км 30+673.48, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собстве
ност съобщава на Христо Минчев Христов и
Емилиан Ангелов Богданов, собственици на
имоти № 331.530 и № 331.534, за постановяване
то на Решение № 30 на Министерския съвет от
19.01.2015 г., с което са отчуждени части от имоти
№ 331.530 и № 331.534, намиращи се в землището
на кв. Смирненски, гр. Габрово, община Габрово.
Решението на Министерския съвет може да бъде
обжалвано пред Върховния административен съд
в 14-дневен срок от обнародването на обявлението
в „Държавен вестник“.
1104
3к. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Път
ІІІ-5004 „Обход гр. Габрово“ от км 0+000 до
к м 31+0 0 0, т рети етап, от к м 10+940.74 до
км 20+124.50 и етапна връзка от км 0+000
до км 3+130 и участък от км 20+124.50 до км
30+673.48, на основание чл. 34б, ал. 3 от За
кона за държавната собственост съобщава на
Геньо Христов Лангуров, собственик на имот
№ 313.253, за постановяването на Решение № 30
на Министерския съвет от 19.01.2015 г., с което
е отчуждена част от имот № 313.253, намиращ
се в землището на кв. Смирненски, гр. Габрово,
община Габрово. Решението на Министерския
съвет може да бъде обжалвано пред Върховния
административен съд в 14-дневен срок от обна
родването на обявлението в „Държавен вестник“.
1105
3л. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в ка
чеството си на инвеститор на обект: Път ІІІ-5004
„Обход гр. Габрово“ от км 0+000 до км 31+000,
трети етап, от км 10+940.74 до км 20+124.50 и
етапна връзка от км 0+000 до км 3+130 и участък
от км 20+124.50 до км 30+673.48, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост
съобщава на Драгол Кънев Томчев, собственик
на имот № 279.23, за постановяването на Решение
№ 30 на Министерския съвет от 19.01.2015 г., с
което е отчуждена част от имот № 279.23, намиращ
се в землището на гр. Габрово, община Габрово.
Решението на Министерския съвет може да бъде
обжалвано пред Върховния административен съд
в 14-дневен срок от обнародването на обявлението
в „Държавен вестник“.
1106
3м. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в ка
чеството си на инвеститор на обект: Път ІІІ-5004
„Обход гр. Габрово“ от км 0+000 до км 31+000,
трети етап, от км 10+940.74 до км 20+124.50 и
етапна връзка от км 0+000 до км 3+130 и участък
от км 20+124.50 до км 30+673.48, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост
съобщава на Кера Петрова Пенчева, собственик
на имот № 279.25, за постановяването на Решение
№ 30 на Министерския съвет от 19.01.2015 г., с
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което е отчуждена част от имот № 279.25, намиращ
се в землището на гр. Габрово, община Габрово.
Решението на Министерския съвет може да бъде
обжалвано пред Върховния административен съд
в 14-дневен срок от обнародването на обявлението
в „Държавен вестник“.
1107
3н. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в ка
чеството си на инвеститор на обект: Път ІІІ-5004
„Обход гр. Габрово“ от км 0+000 до км 31+000,
трети етап, от км 10+940.74 до км 20+124.50 и
етапна връзка от км 0+000 до км 3+130 и участък
от км 20+124.50 до км 30+673.48, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост
съобщава на Петър Пенчев Минчев, собственик
на имот № 279.40, за постановяването на Решение
№ 30 на Министерския съвет от 19.01.2015 г., с
което е отчуждена част от имот № 279.40, намиращ
се в землището на гр. Габрово, община Габрово.
Решението на Министерския съвет може да бъде
обжалвано пред Върховния административен съд
в 14-дневен срок от обнародването на обявлението
в „Държавен вестник“.
1108
423. – Медицинският университет – София,
Факултет по обществено здраве, обявява конкур
си за професори в област на висше образование
7. Здравеопазване и спорт: по професионално
направление 7.4. Обществено здраве, научна
специалност „Социална медицина и организа
ция на здравеопазването и фармацията“ – един
за Катедрата по медицинска педагогика; по
професионално направление 7.4. Обществено
здраве, научна специалност „Социална медицина
и организация на здравеопазването и фармаци
ята“ – един за Катедрата по здравни грижи, със
срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. За справки и подаване на документи:
1527 София, ул. Бяло море 8, УМБАЛ „Царица
Йоанна – ИСУЛ“, Факултет по обществено здраве,
ет. 5, тел./факс +359 2 9432 579 (сектор „Наука“).
1053
363. – Медицинският университет – Плевен,
обявява конкурси за: професор по 01.05.00. хи
мия – един към катедра „Химия и биохимия,
физика и биофизика“ за нуждите на обучението
в сектор „Химия“; доцент по 03.02.01. технология
на лекарствените форми и биофармация – един
в сектор „Социални и фармацевтични грижи“ на
Медицинския колеж, двата със срок 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Справки
и документи – Медицински университет – Пле
вен, ул. Кл. Охридски 1, ректорат, ет. 1, научен
секретар, стая 139, тел. 064/884-172.
1030
372. – Медицинският университет – Плевен,
обявява конкурси за: професори по: 03.01.03.
патологоанатомия и цитопатология – един в
катедра „Патологоанатомия“ за нуж дите на
Отделението по обща и клинична патология на
„УМБАЛ“ – ЕАД, Плевен; 03.01.33. инфекциозни
болести – един в катедра „Инфекциозни болести,
епидемиология, паразитология и тропическа меди
цина“ за нуждите на Клиниката по инфекциозни
болести на „УМБАЛ“ – ЕАД, Плевен; доценти
по: 03.01.51. микропедиатрия – един в катедра
„Акушерство и гинекология“ за нуждите на От
делението по неонатология на „УМБАЛ“ – ЕАД,
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Плевен; 03.01.17. белодробни болести – един в
катедра „Кардиология, пулмология и ендокри
нология“ – сектор „Пулмология“, за нуждите
на Клиниката по пневмология и фтизиатрия на
„УМБАЛ“ – ЕАД, Плевен, всички със срок 2
месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Справки и документи – Медицински универси
тет – Плевен, ул. Кл. Охридски 1, ректорат, ет. 1,
Научен секретар, стая 139, тел. 064/884-172.
1031
4. – Столичната община на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план – изменение на план
за регулация и застрояване на м. Люлин – 8
м.р. – бул. Сливница при граници: бул. Сливница,
ул. Ген. Асен Николов, ул. Крим и бул. Панчо
Владигеров, заедно с план-схеми на инженерната
инфраструктура, който е изложен в район „Люлин“.
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 „Люлин“.
1066
138. – Областният управител на област с административен център Благоевград на основание
чл. 149, ал. 4 във връзка с чл. 148, ал. 3 и 4 ЗУТ
обявява на заинтересованите лица, че е одобрен
работен инвестиционен проект и е издадено
Разрешение за строеж № РС-041 от 11.02.2015 г.
за строителството на обект: „Преустройство на
съществуваща базова станция в базова станция с
честотен обхват 900 МНz на „Мобилтел“ – ЕАД,
№ BLG0067.А001 „Pastretz“, намираща се на ад
рес ТВРС „Пъстрец“ в имот № 001111, местност
Алаборун в землището на с. Горна Брезница,
община Кресна, област Благоевград, и в имот
№ 000628, местност Жлебо в землището на с.
Сушица, община Симитли, област Благоевград.
Възложител е „Мобилтел“ – ЕАД, София, ул.
Кукуш 1. Местоположението на обекта е на
територията на община Симитли и община Кре
сна, област Благоевград. На основание чл. 149,
ал. 4 ЗУТ разрешението за строеж подлежи на
обжалване от заинтересованите лица пред Вър
ховния административен съд в 14-дневен срок
от обнародването му в „Държавен вестник“ чрез
областната администрация, Благоевград.
1072
50. – Община Благоевгра д на основание
чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект
за подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен
план (ПП) за трасе на кабел 20 kV за електриче
ско захранване на ТП в имот с идентификатор
04279.15.4, местността Проевски чифлик – Ш.21,
по кадастралната карта на Благоевград, мина
ващо през имоти с идентификатори 04279.15.22
(общинска собственост – селскостопански, гор
ски, ведомствен път), 04279.36.91 (държавна соб
ственост – път от републиканската пътна мрежа)
и 04279.36.39 (частна собственост – нива, орна
земя) по кадастралната карта на Благоевград,
със сервитут, ограничаващ ползването на имот
с идентификатор 04279.16.28 (общинска собстве
ност – друг вид водно течение, водна площ, съо
ръжение) по кадастралната карта на Благоевград.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
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срок от обнародването в „Държавен вестник“ за
интересованите лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация, Благоевград.
Проектът се намира в отдел „Архитектура и
проектиране“ при Община Благоевград.
1041
51. – Община Благоевгра д на основание
чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект
за подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен
план (ПП) за трасе на кабелна линия 20 kV „За
складова база за нехранителни стоки“ в имот с
идентификатор 04279.21.10, местността Под Гра
мада – Ш.13, по кадастралната карта на Благо
евград, минаващо през имоти с идентификатори
04279.18.27 (полски път – общинска собственост),
04279.20.49 (друг вид водно течение, водна площ,
съоръжение – общинска собственост), 04279.21.22
(полски път – общинска собственост) и 04279.21.24
(полски път – общинска собственост) по кадас
тралната карта на Благоевград, и сервитут, огра
ничаващ ползването на имот с идентификатор
04279.24.16 (полски път – общинска собственост)
по КК на Благоевград. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ заинтересованите лица
могат да направят писмени възражения, пред
ложения и искания по проекта до общинската
администрация, Благоевград. Проектът се на
мира в отдел „Архитектура и проектиране“ при
Община Благоевград.
1042
8. – Община Казанлък на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУ Т съобщава, че е изработен проект
за подробен уст ройствен план – парцеларен
план, на подземен електропровод за захранва
не на поземлен имот (ПИ) с идентификатор
№ 27499.180.93 – урбанизирана територия, соб
ственост на „Неделчева – Ауто“ – ЕООД, пре
минаващ през ПИ с № 27499.180.334 – горски,
ведомствен път, в местност Под Енина, землище
с. Енина, община Казанлък, с обща дължина на
ел. трасето 643 м и общ сервитут 1286 кв. м. В
едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересуваните лица могат да разгле
дат проекта в стая 11 на Община Казанлък и да
направят писмени възражения, предложения и
искания по него.
1029
2. – Общ ина Р усе на основа н ие ч л. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
ПУП – ПУР, ИПУР, ПР, ПЗ, ИПР и ИПЗ – „Край
брежна парково-традиционна зона на гр. Русе“,
част от „Изработване на интегриран план за
градско възстановяване и развитие на гр. Русе“
по договор за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ BG161PO001/1.4-07/2010/001
по оперативна програма „Регионално разви
тие 2007 – 2013 г.“. С ПУП се създава планова
основа на ниво подробен устройствен план за
изграждането на териториите в северната част
на Русе в границите от района на Речна гара на
запад до продължението на направлението на
ул. Мостова на изток. Проектът попада в зона за
въздействие с високи обществени функции – зона
„А“, определена по интегрирания план за градско
възстановяване и развитие (ИПГВР) на Русе и е
елемент от предвидените мероприятия за градско
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възстановяване и развитие и план за развитие на
община Русе за периода 2014 – 2020 г. Съгласно
ГКТП към ОУП на гр. Русе бул. Придунавски
булевард е определен като районна артерия клас
ІІІБ – елемент от първостепенната улична мрежа,
но параметрите са редуцирани до допустимите в
Наредба № 2 от 2004 г. Профилът на булеварда
става 7 м (2 х 3,50 м) с прилежащи тротоари от
по 3 м и двупосочно движение. При ул. Велико
Търново се изгражда ново кръстовище с ленти
за ляво завиване, което след реконструкцията
на Придунавски булевард и пешеходната паса
релка ще позволи по-добър достъп до градските
зони. За целта се отваря ул. Велико Търново за
еднопосочно автомобилно движение към ЦГЧ,
което налага да се промени сега действащата
организация на движение в контактната зона
от ул. Райко Даскалов до Речна гара (пл. Св.
Никола, бул. Славянски). Реконструкцията за
почва от кръстовището с ул. Райко Даскалов,
което се оформя като кръгово, и продължава до
Гимназията по облекло. Новото трасе слиза при
пасарелката (реконструиране в началната є част)
и с наклон 6 % се свързва със съществуващия
път при административната сграда на Приста
нищен комплекс. По този начин да се затвори
транспортният пръстен в централната градска
част, като се подобри в нивелетно отношение
трасето на булеварда. По новото реконструира
но трасе на бул. Придунавски булевард с оглед
използването му като носител на масов градски
транспорт се предвиждат автобусни джобове в
зоната на ул. Батак и ул. Л. Каравелов. Надлъж
но покрай реката е ситуирана съществуваща
пешеходна алея, която кореспондира с архитек
турно-художествената композиция на зоната.
Обслужващата алея започва от Дълбокия път и
се развива и в източна посока до ул. Мостова.
Изменят се бордюрните линии на кв. 66 и кв.
65, осигуряващи връзка на ул. Цар Калоян с
ул. Славянска, и бордюрната линия на разде
лителната ивица по ул. Славянска. Изменят се
уличнорегулационните и бордюрните линии на:
кв. 70, засягащо границите на ПИ 63427.2.720;
кв. 69, в района на ПИ 63427.2.741, 63427.2.742 и
63427.2.743 и УПИ І – за жилищно строителство;
кв. 76 към ул. Велико Търново; кв. 91, засягащо
границите на УПИ І-747; кв. 78, засягащо гра
ниците на УПИ ІV-775 и V-777; кв. 79 към бул.
Придунавски; кв. 81, засягащо границите на
УПИ І-897, VІ – за музей (музей „Захари Стоя
нов“), и V – за общ. строителство, озеленяване
и трафопостове; кв. 81, засягащо границите на
ПИ 63427.2.905 и УПИ ІІ-902, 903, 904; кв. 274,
засягащо границите на УПИ І-1423, ІІ-1433 и
VІ-1429 (музей „Калиопа“) и ПИ 63427.2.5457;
кв. 273 към ул. Райко Даскалов, и се обособява
нов квартал 8711, в който се обособява УПИ
І – за озеленяване; кв. 279 при кръстовището
на ул. Войводова с бул. Фердинанд; кв. 278 към
бул. Фердинанд; кв. 275, засягащо границите на
УПИ І-1260, ІІ-1433 и VІ-1429 и ПИ 63427.2.5457;
кв. 927, засягащо границите на УПИ І – за общ.
обслужване, ІІ – за озеленяване, ІІІ, ІV – за озе
леняване, V – за техническа инфраструктура, и
VІ; кв. 926, засягащо границите на УПИ І – ОД
др. рекреации; кв. 924, засягащо границите
на УПИ І – за озеленяване, УПИ ІІ – за техн.
инфраструктура, УПИ ІІІ – ОД др. рекреации,
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УПИ ІV, УПИ V – за общ. обсл., УПИ VІ – за
озеленяване, УПИ VІІ-924, УПИ VІІІ; кв. 925,
засягащо границите на УПИ І-5694, УПИ ІІ5695 – за адм. обсл., УПИ ІІІ – за адм. обсл.,
УПИ ІV-83, УПИ V-84 – за общ. обсл., УПИ
VІ-921, 922 – за общ. обсл., УПИ VІІ-5734 – за
пристанище, УПИ VІІІ-2 – за общ. обсл., УПИ
ІХ-5735 – за пристанище, УПИ Х-5540 – за общ.
обсл., и УПИ ХІ. Изменя се регулационната
граница на УПИ ХХV, ХХVІ, ХХVІІ, ХХVІІІ
и ХХІХ, някои от които само се преномери
рат към кв. 769. В района на Речна гара и по
протежението на брега на река Дунав до хотел
„Рига“, за територията на кв. 923, западната
част на кв. 924 и западната част на кв. 925 се
определя зона за застрояване СТск. В кв. 923 се
запазва съществуващото общественообслужващо
застрояване и се допуска ново такова на изток
до съществуващото с ограничителни линии на
застрояване. В УПИ III – за административно
обслужване, се запазва съществуващото об
щественообслужващо застрояване и се допуска
ново общест венообсл у ж ващо заст рояване с
ограничителни линии на застрояване, свободно
разположено в източната част на имота. В УПИ
VIII – за обществено обслужване, се допуска
ново общест венообсл у ж ващо заст рояване с
ограничителни линии на застрояване, свобод
но разположено в западната и източната част
на имота. В УПИ VI-921, 922 – за обществено
обслужване, се допуска ново общественообслуж
ващо застрояване с ограничителни линии на
застрояване, разположено свободно в източната
част на имота и свързано в югозападната част
на имота на страничната регулационна линия
към УПИ V-84 – за обществено обслужване. В
УПИ V-84 – за обществено обслужване, се до
пуска ново общественообслужващо застрояване
с ограничителни линии на застрояване, разпо
ложено свързано на североизточната странична
регулационна линия към УПИ VI-921, 922 – за
обществено обслужване. Източно от определе
ната зона СТск за части от квартали 925, 924 и
927 се определя зона за застрояване СОзт. От
двете страни на Дълбокия път за УПИ I – за
обществено обслужване, и УПИ V – за общест
вено обслужване, се допуска ново свободно
разположено общественообслужващо застро
яване с ограничителни линии на застрояване и
за тях се определя зона за застрояване Ц. Из
точно от определената зона СОзт за източните
части на квартали 924 и 927 се определя зона
за застрояване СОзр, като в северозападната
част на зоната в УПИ X-5540 – за обществено
обслужване, се допуска ново свободно разполо
жено обслужващо застрояване с ограничителни
линии на застрояване. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ заинтересованите лица
могат да направят писмени възражения, пред
ложения и искания по проекта до общинската
администрация.
1038
3. – Общ ина Р усе на основа н ие ч л. 128,
ал. 1 ЗУ Т съобщава, че е изработен проект
за ПУП – ПРЗ и ИПУР – „Крайбрежна пар
ково-рекреационна зона на гр. Русе“, част от
„Изработване на интегриран план за градско
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възстановяване и развитие на гр. Русе“ по дого
вор за предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ BG161PO001/1.4-07/2010/001 по оперативна
програма „Регионално развитие 2007 – 2013 г.“.
С ПУП се създава планова основа на ниво
подробен устройствен план за изграждането на
териториите в северната част на Русе в границите
от района на продължението на направлението
на ул. Мостова на запад, до бул. Придунавски
и Младежкия парк на юг, до Зимовника на Из
пълнителна агенция „Проучване и поддържане
на река Дунав“ (ИА „ППД“) на изток и на север
до река Дунав. Проектът попада в зона за въз
действие с високи обществени функции – зона
„ А“, оп ределена по И н т ег ри ра н и я п ла н за
градско възстановяване и развитие (ИПГВР)
на Русе и е елемент от предвидените меропри
ятия за градско възстановяване и развитие и
план за развитие на община Русе за периода
2014 – 2020 г. Благоустрояването на крайбреж
ната ивица северно от Парка на младежта и
обособяването му като зона за обществен отдих
обхваща участъка от крайбрежната градска зона
от ул. Мостова до Зимовника на ИА „ППД“.
Трасето е с начало ул. Мостова, преминава
пред „Мегамол“, МБАЛ – Русе, и продължава
към Музея на транспорта и след Регионалния
център за интегрирано управление на риска
(бивш Техникум по жп транспорт) продължава
по долната тераса на парка. Пътят следва жп
ареала и съобразно топографските особености,
изградената инфраструктура и изискванията за
сервитутните отстояния преминава северно от
съществуващата жп линия. При достигане на
Фабриката за мая се разклонява за Зимовника,
където се включва в съществуващата улица на
индустриалните терени, а по северната част на
парка се включва в пътен възел „Тутракан“ в
района на ЛВЗ. Пресичането на съществуващата
железопътна линия се осъществява чрез два ох
раняеми жп прелеза. Предвидено е изграждане
на паркинги при музея на транспорта и Реги
оналния център за интегрирано управление на
риска (бивш Техникум по жп транспорт) за 88
автомобила, а под ската на тенис кортовете за
75 автомобила. За района в западната част на
зоната между ул. Мостова и Канална помпена
станция „Кея“ се предвижда задънена улица,
осигуряваща достъп до терена на помпената
станция, и са предвидени паркови площи за
62 автомобила. В края на улицата е проектирано
улично уширение, което осигурява обръщане на
автомобилите в обратна посока. Във втория етап
от изпълнението за преодоляването на дениве
лацията между високата и ниската тераса при
„Мегамол“ се предвижда автомобилен надлез,
който е продължение на ул. Независимост. Пе
шеходното движение в зоната се осъществява
чрез тротоари, паркови алеи и пешеходни площи,
включващи крайбрежния булевард и пешеход
ната алея по трасето на крайбрежния колектор.
Ширината на тези елементи е от 1,50 до 18 м в
зависимост от функцията на съответните под
зони, до които достигат и обслужват. За прео
доляването на денивелацията между високата
и ниската тераса се предвиждат три пешеходни
надлеза. Два от надлезите са разположени по
алея Младост на сегашния Парк на младежта.
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Третият надлез е в Регионалния център за ин
тегрирано управление на риска (бивш Техникум
по жп транспорт) и свързва северния тротоар на
ул. Придунавски булевард с крайната точка на
пешеходната алея по трасето на крайбрежния
колектор. Към надлеза при „Мегамол“ и към
площадката в района на прелеза при Фабриката
за мая са предвидени асансьори за осигуряване
достъпността на териториите в зоната за хора с
ограничени двигателни възможности. Органи
зирано е велосипедно трасе по южната част на
пешеходната алея по трасето на крайбрежния
колектор, последвано от трасето на тупиковата
между ул. Мостова и Каналната помпена станция.
Тъй като пешеходната алея и велосипедната алея
са на едно и също ниво, велоалеята е маркирана
с цвят върху бетоновата настилка. Предвидено
е ограждение за отделянето на велоалеята от
пешеходната част. В съответствие с геометрич
ното решение се допуска изменение на план
за улична регулация. На север от Парка на
младежта се създават нови квартали с номера
928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937,
938 и 939. В кв. 928 се обособяват УПИ I – за
движение и транспорт, II – за озеленени площи,
III – за инженерно-техническа инфраструктура,
IV – за културно-историческо наследство, V – за
движение и транспорт. В кв. 929 се обособяват
УПИ I – за озеленени площи, II – за движение и
транспорт, III – за културно-историческо наслед
ство, IV – за културно-историческо наследство,
V – за обществено и делово обслужване, VI – за
обществено и делово обслужване, VII – за озе
ленени площи, VIII – за движение и транспорт,
IХ – за обществено и делово обслужване, Х – за
озеленени площи, ХІ – за движение и транспорт,
и ХІІ – за движение и транспорт. В кв. 930 се
обособяват УПИ I – за жилищни нужди. В кв.
931 се обособяват УПИ от I до ХХІV. В кв. 932
се обособяват УПИ от I до VII. В кв. 933 се обо
собяват УПИ I – за обществено обслужване, и
II – за жилищни нужди. В кв. 934 се обособяват
УПИ I – за обществено обслужване, и II – за
жилищни нужди. В кв. 935 се обособява УПИ
I – за обществено обслужване. В квартал 936 се
обособява УПИ I – за обществено обслужване,
II – за ин женерно -тех ни ческа инфраст ру к
тура, и III – за жилищни нужди. Обособяват
се: в кв. 937 – УПИ I – за жилищни нужди; в
кв. 938 – УПИ I – за жилищни нужди; в кв.
939 – УПИ I – за озеленени площи. В кв. 940 се
изменя регулационната граница на УПИ ХХV,
ХХVІ, ХХVІІ, ХХVІІІ и ХХІХ, някои от които
само се преномерират към кв. 769. В урегулира
ните поземлени имоти в кв. 930 и в западната
част на кв. 931 се допуска ново нискоетажно
жилищно застрояване с ограничителни линии
на застрояване, свободно разположени спрямо
рег улационните линии на имотите. В У ПИ
XIX – за обществено обслужване, се допускат
две нови едноетажни общественообслужващи
сгради (кафе-бар) с озеленен покрив, свободно
разположени в южната част на имота под ска
та на северната алея на Парка на младежта. В
УПИ IX – за обществено обслужване се допуска
нова едноетажна общественообслужваща сгра
да, свободно разположена в имота. В УПИ
VIII – за обществено обслужване, се допускат
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нови общественообслужващи сгради, свободно
разположени в имота. В УПИ IX – за пристанище,
се допускат две нови едноетажни обществено
обслужващи сгради, свободно разположени в
западната и източната част на имота. В кв. 933
и в кв. 934 в УПИ II – за жилищни нужди, се
допуска ново нискоетажно жилищно застрояване
с ограничителни линии на застрояване, свобод
но разположени спрямо регулационните линии
на имотите. В кв. 937 и в кв. 938 в УПИ I – за
жилищни нужди, се допуска ново нискоетажно
жилищно застрояване с ограничителни линии
на застрояване, свободно разположени спрямо
регулационните линии на имотите. В урегулира
ните поземлени имоти УПИ I – за обществено
обслужване, в квартали 933, 934 и 935 се допускат
нови обслужващи сгради – семейни хотели до 20
легла – свободно разположени в имотите. В кв.
932 в УПИ I – за спорт и атракции, се допускат
нови общественообслужващи сгради, свободно
разположени в имота, спортни игрища, басейни
и паркинги. В кв. 936 в УПИ I – за обществено
обслужване, се допуска нова пететажна обслуж
ваща сграда, хотел и казино. В УПИ III – за
жилищни нужди, се допуска ново нискоетажно
жилищно застрояване с ограничителни линии
на застрояване, свободно разположени спрямо
регулационните линии на имота. В УПИ X – за
обществено обслужване, се допуска нова дву
етажна общественообслужваща сграда, свободно
разположена в имота. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ заинтересованите лица
могат да направят писмени възражения, пред
ложения и искания по проекта до общинската
администрация.
1039
4. – Общ ина Р усе на основа н ие ч л. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
ПУП – подробен транспортно-комуникационен
план (ПКТП), план за улична регулация (ПУР),
за пътна връзка по Канлъ дере, Източна про
мишлена зона на гр. Русе, част от „Изработване
на интегриран план за градско възстановяване
и развитие на гр. Русе“ по договор за пре
доставяне на безвъзмездна финансова помощ
BG161PO 0 01/1.4 - 0 7/2 010/0 01 по операт и вна
програма „Регионално развитие 2007 – 2013 г.“.
ПКТП – геометричното решение предлага на
пречният профил на бъдещата улица да бъде
две платна по 7 м (без разделителна ивица) и
2 тротоара по 3 м. В зоната при пресичането
с бул. България се предвижда промяна на съ
ществуващ път и ново кръстовище с булеварда.
Чрез новото кръгово кръстовище са осигурени
всички пътни връзки. Същото е съобразено
с проект за естакада по бул. България, оси
г у ряваща директна връзка от и към Ду нав
мост. Проектното т расе следва максима лно
съществуващия в района път с изключение на
участък от около 200 м (от о.т. 36 до о.т. 46),
където бъдещата улица е изправена и са из
бегнати някои хоризонтални криви, с цел да
се спазят нормативните изисквания за улици
IIIб клас. В зоната на жп ареала при гара Русе
Изток са разработени три варианта. Във връзка
със съгласувателни писма от ДП „НК ЖИ“ се
предпочита първи вариант на ПКТП. ПУР – в
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съответствие с геометричното решение се до
пуска план за улична регулация по ул. Канлъ
дер е. Измен я т с е ул и ч нор ег ула ц ион ната и
бордюрната линия на кв. 887 и 888, засягащо и
границите на УПИ III, съответстващо на ПИ
63427.333.92 и УПИ ХХVI, съответстващо на ПИ
63427.333.125 по КККР на Русе. Преди започване
на строителството по изграждане на пътната
връзка ще се обособи нов ПИ в КККР на Русе
от 63427.74.40 в района на жп гара Изток. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУ Т в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересованите лица могат да направят пис
мени възражения, предложения и искания по
проекта до общинската администрация.
1040
175. – Община гр. Севлиево, област Габрово,
на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че
е изработен проект на подробен устройствен
план – парцеларен план, за трасета на довеж
дащ водопровод и електропровод 20 kV до ПИ
020012 в землището на с. Дамяново, община
Севлиево. Трасето на водопровода започва от
съществуващ такъв в ПИ 132012 – местен път,
преминава през ПИ 120011, собственост на въз
ложителя, и достига до ПИ 020012. Трасето на
електропровода започва от съществуващ стълб в
ПИ 015169, преминава през ПИ 015181 – полски
път, през ПИ 000250 – полски път, и достига до
ПИ 020012. Проектът е изложен в стая 108 на
Община Севлиево. На основание чл. 128, ал. 5
ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Дър
жавен вестник“ заинтересуваните лица могат да
направят писмени възражения, предложения и
искания до общинската администрация.
1027
3. – Община Чирпан на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица,
че е изработен проект за подробен устройствен
план – ПП (парцеларен план), за обект: „Външно
ел. захранване“ на ПИ 112010, местност Мараши
в землището на с. Малко Тръново. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обна
родването на обявлението в „Държавен вестник“
заинтересуваните могат да направят писмени
възражения и искания по проекта до общинската
администрация. Проектът е изложен в сградата
на Община Чирпан, ет. 1, стая № 4.
1028

СЪДИЛИЩА
Върховният административен съд на основа
ние чл. 188 във връзка чл. 181, ал. 1 и 2 от Адми
нистративнопроцесуалния кодекс съобщава, че е
постъпило оспорване от Фондация „Български
адвокати за правата на човека“ на разпоредбите
на чл. 12а и чл. 14, ал. 3 от Наредба № Iз-1201
от 1.06.2010 г. за реда за временно настаняване
на чужденци, за организацията и дейността на
специалните домове за временно настаняване
на чужденци, издадена от министъра на вътреш
ните работи (обн., ДВ, бр. 45 от 2010 г.; изм. и
доп., бр. 11 и 57 от 2012 г.), по което е образува
но адм. д. № 973/2015 г. по описа на Върховния
административен съд.
1127
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Административният съд – Пловдив, обявява,
че Недялка Михайлова Атанасова от Пловдив е
оспорила Решение № 292, взето с протокол № 14
от 2.08.2012 г. на Общинския съвет – Пловдив,
с което е одобрено ПУП – ПРЗ и застрояване
на кв. Модър, район „Южен“, Пловдив, и схеми:
водоснабдяване, канализация, газоснабдяване,
електрификация, телекомуникация, вертикално
планиране, транспортна инфраструктура, еко
логия, зелена система и спорт, сборна схема на
техническата инфраструктура, схеми на собстве
ността, схема собственост – таблица за тран
сформация на собствеността, трансформация на
частна собственост (държавна, общинска частна)
в публична общинска собственост, трансформа
ция на частна собственост (държавна, общинска
частна) в публична общинска собственост – за
улична мрежа, правила и нормативи за прилагане
на ПУП – ПРЗ на кв. Модър при граници – на
югоизток бул. Коматевско шосе с целия габарит,
съобразен с уличната регулация, одобрена с
плана на „Христо Ботев“ и „Южен“; на югоза
пад – да трасето на новопроектирания Sban; на
северозапад – до жп линия Пловдив – София,
трасето на улицата от север (южна тангента)
с целия габарит. По сините и червените озна
чения за регулацията, корекциите със зелен
цвят, зачертаване и щрихи с кафяв цвят. Черни
и червени задължителни и ограничителни ли
нии за застрояването. Допълнението с оранжев
цвят за велоалеи. Матрицата с устройствени
показатели в син цвят в частта по отношение
на ПИ пл. № 28 по кадастрален план от 1952 г.
на кв. Вилова зона в границите на гр. Пловдив
с идентификатор 56784.532.115 по КК и КР на
гр. Пловдив, включен в обхвата на оспореното
решение, за което е образувано адм. д. № 3029
по описа на съда за 2014 г., ХIV състав. Заин
тересуваните лица могат да се конституират
като ответници по делото в едномесечен срок
от обнародване на обявлението в „Държавен
вестник“ чрез заявление, което съдържа: 1. трите
имена и адреса, телефон, факс и електронен ад
рес, ако има такъв – за българските граждани;
2. трите имена и личния номер за чужденец и
адреса, заявен в съответната администрация,
телефон, факс и електронен адрес, ако има
такъв; 3. фирмата на търговеца или наимено
ванието на юридическото лице, изписани и на
български език, седалището и последния посочен
в съответния регистър адрес на управление и
електронния му адрес; 4. номер на делото; 5.
акта, който се оспорва, и органа, който го е
издал; 6. изявление, че заинтересуваното лице
желае да бъде конституирано в производството
като ответник; 7. подпис на заявителя. Към
заявлението следва да се приложат писмени
доказателства, удостоверяващи качеството на
заинтересувано лице на заявителя. Делото е
насрочено за 25.03.2015 г. от 13,30 ч.
1074
Административният съд София-град, ІІ отде
ление, 29 състав, призовава Хамит Четин като
заинтересована ст рана по админист ративно
дело № 12398/2013 г., образувано по жалба на
Ибрахим Мехмед Ахмед против Решение № 296
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от 26.11.2013 г. по преписка № 25/2012 г. на Ко
мисията за защита от дискриминация. Делото е
насрочено за 4.03.2015 г. от 9,30 ч. Заинтересова
ната страна да посочи съдебен адрес, в противен
случай делото ще се гледа при условията на ГПК.
1073
С о фи йс к и я т г р а дс к и с ъд н а о с нов а н ие
чл. 17, ал. 1, т. 8 ЗПП вписва промени по ф.д.
№ 8812/2000 г. на партия „Политическо дви
жение „Социалдемократи“, както следва: за
личава стария Изпълнителен съвет на партия
„Политическо движение „Социалдемократи“;
вписва нов състав на Изпълнителния съвет
на партия „Политическо движение „Социал
демократи“ от 10 души, както следва: Елена
Маргаритова Нонева – председател, Божидар
Здравков Митев – зам.-председател, Иван Вълчев
Гърнев – зам.-председател, Ива Емилова Ве
нева – член, Георги Светломиров Петров – член,
Галя Иванова Захариева – член, Гергана Кру
мова Александрова – член, Людмил Георгиев
Карамитов – член, Пламенка Георгиева Анге
лова – член, Сашко Борисов Янакиев – член;
заличава стария състав на Националния съвет
на Политическо движение „Социалдемократи“;
вписва нов състав на Националния съвет на
Политическо движение „Социалдемократи“ от 57
членове, както следва: Благой Георгиев Атанасов,
Божидар Здравков Митев, Борис Петков Янев,
Ботьо Асенов Стоянов, Бранимир Николаев
Балачев, Васил Радославов Михайлов, Велич
ка Георгиева Гоцева, Галя Иванова Захариева,
Галя Кръстева Кръстева, Ганчо Тодоров Ганчев,
Георги Митков Зарков, Георги Светломиров
Петров, Георги Серафимов Първанов, Гергана
Крумова А лександрова, Даниела Димитрова
Захариева, Даниела Любомирова Христова, Де
сислава Евгениева Владова, Димитър Христов
Димитров, Драга Петкова Неделчева, Елена
Маргаритова Нонева, Емил Цветков Цветков,
Емилия Петрова Тонева, Живко Колев Коста
динов, Здравко Андонов Тончев, Ива Емилова
Венева, Иван Вълчев Гърнев, Иван Григоров
Димитров, Иван Живков Живин, Иван Стефанов
Стефанов, Иванка Господинова Ташева, Иван
Асенов Матеев, Калина Кирилова Барбарова,
Керка Динева Николова, Леночка Кръстева Ан
гелова, Лъчезар Стаменов Никифоров, Лъчезар
Тенев Шиков, Любен Борисов Добрев, Людмил
Георгиев Карамитов, Магдалена Петкова Боза
джиева, Марина Любомирова Стефанова, Ма
рияна Пенчева Дочева, Митко Хариев Русков,
Мирослав Димитров Георгиев, Нели Иванова
Славеева, Николай Георгиев Томов, Николай
Латунов Консулов, Орлин Милчев Георгиев,
Пенчо Калев Адърски, Пламен Вълканов Чер
венков, Пламенка Георгиева Ангелова, Румен
Петров Петров, Сашко Борисов Янакиев, Светла
Цанкова Христова, Стефана Стефанова Кафтан
жиева, Стефка Иванова Тонева, Стоян Иванов
Овчаров, Теодор Иванов Иванов; за ли чава
стария състав на Националния контролен съвет
на Политическо движение „Социалдемократи“;
вписва нов състав на Националния контролен
съвет на Политическо движение „Социалдемо
крати“ от 9 членове, както следва: Андон Ата
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насов Янев, Ваня Василева Йорданова, Георги
Рангелов Петров, Емил Венев Младенов, Илия
Дочев Стоилов, Камен Иванов Георгиев, Крум
Димитров Тренков, Милена Господинова Злате
ва, Стела Костадинова Йорданова. Политическо
движение „Социалдемократи“ се представлява
от председателя на партията Елена Маргари
това Нонева.
1132

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
2. – Уп ра ви те лни ят с ъве т на сд ру жение
„Чехословашки к луб в България Т.Г. Масарик“ – София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и
чл. 21 от устава на сдружението свиква редовно
общо събрание на сдружението на 22.03.2015 г.
в 9 ч. в сградата на сдружението – София, ул.
Кракра 15, при следния дневен ред: 1. четене
и приемане на протокола от 89 редовно общо
събрание; 2. отчет за дейността на клуба през
изт ек ли я период; 3. о т чет за дейнос т та на
филиала в Пловдив; 4. отчет за дейността на
филиала във Варна; 5. отчет на контролната
комисия; 6. дискусия по отчетите; 7. обсъжда
не и приемане на бюджета на сдружението за
2015 г.; 8. приемане и изключване на членове
на сдружението; 9. разни – по предложение на
участниците в общото събрание; 10. решение за
освобождаване от отговорност членовете на УС
и КК; 11. избиране на нов управителен съвет и
нова контролна комисия. При липса на кворум
в обявения начален час на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в
10 ч., на същото място и при същия дневен ред.
1052
2. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Дивна Арт“, София, на осно
вание чл. 26 ЗЮЛНЦ във връзка с чл. 38, т. 11 от
устава на сдружението свиква общо събрание на
своите членове на 27.03.2015 г. в 16,30 ч. в офиса
на СНЦ „Дивна Арт“, София, район „Витоша“,
кв. Павлово, ул. Кота 1050 № 9, ет. 4, ап. 411,
при следния дневен ред: 1. приемане краен
баланс на сдружението и пояснителен доклад
към него, изготвени от ликвидатора на същото;
2. освобождаване ликвидатора от отговорност;
3. предприемане действия по заличаване на
сдружението.
1114
28. – Управителният съвет на Българската
асоциация по водите (БАВ) – София, на осно
вание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо отчетно съ
брание на 2.04.2015 г. в 16 ч. в сградата на УАСГ,
бул. Христо Смирненски 1, София, при следния
дневен ред: 1. отчет на управителния съвет за
дейността на БАВ през 2014 г.; 2. приемане на
доклад на контролния съвет; 3. приемане на
програма за дейността на БАВ през 2015 г.; 4.
приемане на размера на членския внос за 2015 г.;
5. приемане на бюджет на БАВ за 2015 г. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 17 ч.,
на същото място и при същия дневен ред. По
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канват се членовете да участват в събранието
лично или чрез писмено упълномощени от тях
представители.
1065
16. – Управителният съвет на сдружение
„Гръцки Бизнес съвет в България“, София, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на 2.04.2015 г. в 17 ч. в София, пл. Света Неделя
5, „София Хотел Балкан“, при следния дневен
ред: 1. разглеждане и приемане отчета за дей
ността на управителния съвет на сдружението
за 2014 г.; 2. одобряване на годишния финансов
отчет на сдружението за 2014 г.; 3. освобождаване
от отговорност на членовете на управителния
съвет за дейността им през 2014 г.; 4. обсъжда
не и приемане на бюджета на сдружението за
2015 г.; 5. освобождаване на член от състава
на управителния съвет; 6. избор на нов член
на управителния съвет. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 18 ч. на същото място и
при същия дневен ред.
1069
11. – Управителният съвет на сдружение
„Българска асоциация за управление на хора“
(БАУХ), София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква редовно общо събрание на членовете на
сдружението на 17.04.2015 г. в 14 ч. в София, Со
фарма Бизнес Тауърс, сграда Б, ет. 3, зала „Запад“
(ул. Лъчезар Станчев 5), при следния дневен ред:
1. отчет за дейността на управителния съвет на
сдружението през 2014 г.; 2. доклад на контролния
съвет на сдружението за финансовото състояние
на сдружението през 2014 г.; 3. приемане на
план-програма и бюджет за 2015 г.; 4. промяна в
седалището и адреса на управление на сдружение
„БАУХ“; 5. промени в устава с оглед на новото
седалище и адрес на управление на сдружение
„БАУХ“; 6. разни.
1068
3. – Управителният съвет на Националното
българско дружество по естетична хирургия
и естетична медицина – София, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно годишно отчет
но събрание на членовете си на 18.04.2015 г. в
13 ч. в София, офиса на МЦ „ЕХЕМ“, ул. 20
април 11, при следния дневен ред: 1. отчет за
извършената дейност през отчетния период;
2. обсъждане на тематиката на тематичните
срещи за членовете през следващата година
за получаване на точки от продължителното
медицинско обучение; 3. приемане на темати
ката за международните „Дни на естетичната
хирургия в София“; 4. набелязване на мерки за
популяризиране на дружеството за привличане
на нови членове; 5. разни.
1032
8. – Уп ра ви те лни ят с ъве т на сдру жение
„Българска федерация по ориентиране“ (БФО),
София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ по собст
вена инициатива свиква общо отчетно събрание
на 18.04.2015 г. в 9 ч. в София, бул. В. Левски 75,
заседателната зала на ет. 5, при следния дневен
ред: 1. отчет за дейността на БФО през 2014 г.; 2.
финансов отчет на БФО за 2014 г.; 3. приемане на
бюджета на БФО за 2015 г. Поканват се всички
членове на сдружението или упълномощените от
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тях лица да присъстват. При липса на кворум на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ и чл. 9, ал. 6 от устава
на БФО събранието ще се проведе в 9,30 ч. на
същото място и при същия дневен ред.
1070
7. – Управителният съвет на сдружение „Клуб
9000“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свик
ва годишно общо събрание на сдружението на
23.04.2015 г. в 10 ч. в зала на Българския институт
по стандартизация, 1797 София, ж.к. Изгрев, ул. Л.
Станчев 13, при следния дневен ред: 1. отчет на
управителния съвет за дейността на сдружението
през 2014 г. и основни насоки за 2015 г.; 2. отчет
на контролния съвет за дейността през 2014 г.; 3.
годишен финансов отчет за 2014 г.: актуализация
на бюджета на „Клуб 9000“ за 2015 г. и приемане
на бюджет за 2016 г.; определяне на годишното
възнаграждение на председателя и членовете
на управителния и контролния съвет за 2015 г.;
4. избор на управителен съвет и председател на
управителния съвет.
1071
1. – Управителният съвет на СНЦ в частна
полза „Юнивърс 2001“, Айтос, на основание
чл. 26, ал. 3 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
сдружението на 20.04.2015 г. в 10 ч. в гр. Айтос,
ул. Арда 17Б, при следния дневен ред: 1. отчет
на председателя; 2. провеждане на избор за нов
управителен съвет; 3. приемане и изключване
на членове; 4. вземане на решение за промяна
на устава; 5. разни. Отчетните материали са на
разположение в офиса на сдружението в Ай
тос, ул. Арда 17Б. Поканват се всички членове
на сдружението да вземат участие в общото
събрание. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе
същия ден в 11 ч., на същото място и при същия
дневен ред.
1122
12. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел за общественополезна дейност
„Български национален клуб Лабрадор ретривер“ – Асеновград, на основание чл. 26, ал. 3
ЗЮЛНЦ свик ва редовно общо събрание на
членовете на 18.04.2015 г. в 15 ч. в Асеновград,
комплекс „40-те извора“, при следния дневен
ред: 1. отчитане дейността на УС за 2014 г.; 2.
приемане на нови членове; 3. разни. При липса
на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ редов
ното общо събрание ще се проведе същия ден в
16 ч., на същото място и при същия дневен ред.
1056
1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Училищно настоятелство при
Основно училище „Свети Княз Борис І“ – Бургас,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събра
ние на 7.04.2015 г. в 18 ч. в Бургас, ул. Климент
Охридски 31, при следния дневен ред: 1. доклад
за дейността на сдружението за 2014 г.; 2. при
емане на годишен финансов отчет за 2014 г.; 3.
определяне размера на годишния членски внос;
4. 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.
1055
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11. – Управителният съвет на Македонското културно-просветно дружество „Гоце Делчев“ – Варна, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на делегатите на 9.04.2015 г. в
17 ч. във Варна, ул. Солун 2, в репетиционната
зала на Македонския дом при следния дневен
ред: 1. отчет на УС и КРК; 2. промени в устава;
3 промени в УС и КРК; 4. приемане на бюджет;
5. разни. Поканват се всички делегати да при
състват на събранието. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 18 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
1062
12. – Управителният съвет на сдружение
„Тракийско дружество „Капитан Петко войвода“ – Варн а, на основание чл. 26, ал. 3 ЗЮЛНЦ
сви к ва о бщо с ъбра н ие на д ру же с т во т о на
22.04.2015 г. в 17,30 ч. във Варна, бул. Вл. Вар
ненчик 61, при следния дневен ред: 1. отчет за
дейността на сдружение „Тракийско дружество
„Капитан Петко войвода“ – Варна, за периода
март 2014 г. – април 2015 г.; 2. приемане на фи
нансов отчет за 2014 г. и бюджет за 2015 г. на
сдружение „Тракийско дружество „Капитан Петко
войвода“ – Варна; 3. вземане на решение за про
мяна на адреса на управление на сдружението; 4.
приемане на промени в устава на сдружението; 5.
разни. Регистрацията на делегатите ще започне
в 17 ч. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в
18,30 ч., на същото място и при същия дневен ред.
1119
7. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Спортно дружество „Локомотив 93“, Горна Оряховица, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 15.04.2015 г. в
17,30 ч. в Пресцентъра на спортна зала „Никола
Петров“, Горна Оряховица, при следния дневен
ред: 1. отчет за дейността на сдружението през
2014 г.; 2. промяна в наименованието на сдруже
нието; 3. приемане на нов устав на сдружението;
4. избор на председател; 5. избор на членове на
УС; 6. разни. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия
ден в 18,30 ч. при същия дневен ред.
1113
1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Бадминтон клуб Победа“, Дупница, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ с протокол
от 10.02.2015 г. свиква общо събрание на сдру
жението на 24.04.2015 г. в 18 ч. в заседателната
зала на хотел „Рилена“, Дупница, при следния
дневен ред: 1. отчетен доклад за дейността на
сдружението; 2. финансов отчет за събраните
и изразходвани средства на сдружението; 3.
приемане на изменения и допълнения в устава
на сдружението или приемане на нов устав; 4.
избор на нов управителен съвет на сдружение
с нестопанска цел „Победа“; 5. избор на пред
седател на управителния съвет на сдружението.
1112
12. – Управителният съвет на ТД „Васил
Левски“, Карлово, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
и протокол № 1 от 27.01.2015 г. на управителния
съвет свиква редовно общо събрание на друже
ството на 2.04.2015 г. в 18 ч. в заседателната зала
„В. Караиванов“ на Община Карлово, ул. Петко
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Събев 1, при следния дневен ред: 1. отчет за
дейността на управителния и контролния съвет;
проект за решение – ОС приема отчета за дей
ността на управителния и контролния съвет за
2014 г.; 2. приемане бюджета на дружеството за
2014 г. и проекта за бюджет за 2015 г.; 3. промяна
на устава; 4. избиране на нов УС; 5. избиране на
делегат, който да представлява дружеството пред
БТС. При липса на кворум на основание чл. 22,
ал. 2 от устава на дружеството и чл. 27 ЗЮЛНЦ
общото събрание се отлага с един час и ще се
проведе на същото място при предварително
обявения дневен ред. Поканват се всички членове
на дружеството да вземат участие в общото събра
ние лично или чрез упълномощени от тях лица.
При невъзможност да се явят в определения ден
и час упълномощените лица ги представляват с
предварително нотариално заверено пълномощно
с точните данни за гласуване по всяка точка
от дневния ред. Материалите от дневния ред
са на разположение на членовете в седалището
на дружеството – гр. Карлово, ул. Водопад 33.
Членовете се легитимират с членски книжки
с марка за 2014 и 2015 г., а пълномощниците с
нотариално заверено пълномощно.
1057
4. – Уп ра ви те лни ят с ъве т на сд ру жение
„Плувен клуб „Атомик“ – Козлодуй, на осно
вание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
сдружението на 14.04.2015 г. в 17 ч. в Козлодуй в
Камерната зала на Дома на енергетика при след
ния дневен ред: 1. регистриране на делегатите; 2.
избор на председател и секретар на събранието;
3. доклад за дейността на УС на ПК „Атомик“ за
2014 г. и одобряване на годишния финансов отчет
на СНЦ ПК „Атомик“ за 2014 г.; 4. приемане на
календарен план и проект за бюджет за 2015 г.;
5. разни. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе
същия ден в 18 ч., на същото място и при същия
дневен ред.
1054
68. – Управителният съвет на Националната
развъдна асоциация по пчеларство – Пловдив, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на 18.04.2015 г. в 10 ч. в Пловдив, бул. Димитър
Менделеев 12, Аграрен университет – Пловдив,
при следния дневен ред: 1. отчет на председателя
за дейността на асоциацията за 2014 г.; 2. отчет на
председателя на контролния съвет; 3. приемане
на нови членове на асоциацията и прекратяване
на членството в асоциацията; 4. промени в пра
вилника на асоциацията; 5. промени в устава на
асоциацията; 6. промени в управителния съвет
и контролния съвет; 7. приемане на работна
програма за работа на асоциацията за 2015 г.;
8. приемане на финансов план за 2015 г. При
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липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 11 ч., при
същия дневен ред и на същото място.
1111
7. – Управителният съвет на Българската
асоциация на производителите на оранжерийна
продукция, Пловдив, на основание чл. 26, ал. 1
ЗЮЛНЦ свиква общото събрание на асоциа
цията на редовно годишно отчетно събрание
на 24.04.2015 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 2014 г.; 2. отчет на контролния съвет
за дейността на асоциацията през 2014 г.; 3. при
емане на баланса и годишния счетоводен отчет
за 2014 г.; 4. предложение за освобождаване от
отговорност на членовете на управителния съвет
за дейността им през 2014 г.; 5. утвърждаване
решенията на управителния съвет през 2014 г.;
6. приемане на план за работа на асоциацията
през 2015 г.; 7. приемане на бюджет на асоциа
цията за 2015 г.; 8. предложения за допълнения и
промени в устава на асоциацията; 9. персонални
промени в състава на управителния съвет; 10.
определяне размера на членския внос за 2015 г.
Поканват се всички членове на асоциацията
да вземат участие в събранието. На основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ при липса на кворум събрание
то 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.
1121
76. – Управителният съвет на Съюза на учените в България – Пловдив, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на пълномощници
те на 14.05.2015 г. в 16,30 ч. в седалището на съюза
в Пловдив, ул. Митрополит Паисий 6, в сградата на
Дома на учените при следния дневен ред: 1. отчет
за едногодишната дейност на СУБ – Пловдив; 2.
организационно-структурни промени; 3. промени
в устава; 4. промени в състава на управителния
съвет; 5. текущи. При липса на кворум на осно
вание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе
същия ден, на същото място в 17,30 ч. и при съ
щия дневен ред. Материалите за събранието ще
бъдат на разположение на членовете на съюза в
седалището му – Пловдив, ул. Митрополит Паисий
6, в канцеларията на Дома на учените.
1063
12. – Управителният съвет на сдружение „Училищно настоятелство „Йосиф Вондрак“ – Русе, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на членовете на 16.04.2015 г. в 17,30 ч. в учител
ската стая на ПГДВА „Й. Вондрак“ – Русе, ул.
Александровска 108, при следния дневен ред: 1.
избор на нов управителен съвет на УН; 2. про
мени в устава на УН; 3. разни.
1067
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