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ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за
кредитните институции (обн., ДВ, бр. 59 от
2006 г.; изм., бр. 105 от 2006 г., бр. 52, 59 и 109
от 2007 г., бр. 69 от 2008 г., бр. 23, 24, 44, 93 и
95 от 2009 г., бр. 94 и 101 от 2010 г., бр. 77 и
105 от 2011 г., бр. 38 и 44 от 2012 г., бр. 52, 70
и 109 от 2013 г., бр. 22, 27, 35 и 53 от 2014 г.
и бр. 14 и 22 от 2015 г.)
§ 1. В чл. 3а, ал. 2 т. 2 се изменя така:
„2. в предмета му на дейност да е изрично
посочена съответната дейност по чл. 2, ал. 2,
т. 6, 7 и 12 или по чл. 3, ал. 1, т. 2 и 3;“.
§ 2. В чл. 62 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 след думата „ликвидаторите“ се
добавя „временните синдици“.
2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Лицата по ал. 1 подписват декларация
за пазене на банковата тайна при встъпване в
длъжност, съответно преди пристъпване към
изпълнение на възложената работа.“
3. В ал. 5 съюзът „или“ се заличава и се
поставя запетая, и накрая се добавя „или в
случаите по ал. 12 при банка в производство
по несъстоятелност“.
4. Създават се ал. 12, 13, 14, 15, 16 и 17:
„(12) В 6-месечен срок от вписване в търговския регистър на решението по чл. 13 от
Закона за банковата несъстоятелност синдикът
на банка в производство по несъстоятелност
оповестява:
1. физически и юридически лица и размера
на техните влогове по смисъла на § 1, т. 1
от допълнителните разпоредби на Закона за
гарантиране на влоговете в банките, на които са били предоставени привилегировани
лихвени условия в отклонение от обявените
от банката условия, които прилага към сво-

ите вложители, ако тези лица са извършили
сделки със своите влогове след поставяне на
банката под специален надзор;
2. физически и юридически лица и размера
на техните кредити и на влоговете по смисъла
на § 1, т. 1 от допълнителните разпоредби на
Закона за гарантиране на влоговете в банките, на които са били предоставени привилегировани лихвени условия в отклонение от
обявените от банката условия, които прилага
към своите вложители и кредитополучатели,
за период от две години преди датата на неплатежоспособността;
3. физически и юридически лица, които са
съобщили за прехвърляне на вземането си или
са направили волеизявление за прихващане
след поставяне на банката под специален
надзор;
4. кредитни сделки, по които:
а) не са договорени обезпечения или са
договорени обезпечения на стойност по-ниска
от размера на усвоения кредит;
б) не са учредени по надлежен начин договорените обезпечения;
в) след надлежно учредяване на обезпечения
не са запазени правата на заложния кредитор
върху тях по предвидения от закона ред, включително и когато не е подновено вписването
на особен залог, не е предаден на кредитора
или липсва към датата на оповестяването
обектът на реалния залог;
г) имущество с произход от банката по
смисъла на § 1, т. 6 от допълнителните разпоредби на Закона за банковата несъстоятелност
е предоставено от кредитополучател на други
лица и размерът на която и да е от трансакциите надвишава 50 000 лв., като лицата се
разкриват последователно; изискването за
праг не се прилага за лицата по чл. 2, ал. 1
и 3 от Закона за публичност на имуществото
на лица, заемащи висши държавни и други
длъжности;
д) са предоговаряни кредити по отношение на срока на изпълнение, размера и вида
на обезпечението, когато не е уговорено в
основния договор;
5. размера на влоговете и кредитите на
политическите партии, на лицата по чл. 2,
ал. 1 и 3 от Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни и
други длъжности, на членовете на надзорния
съвет и на управителния съвет на банката и на
юридическите лица, за които е предоставена
информация по ал. 15;
6. консултантски договори, договори за наем
и други възмездни и безвъзмездни договори,
сключени между банката и лицата по чл. 2,
ал. 1 и 3 от Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни
и други длъжности, членовете на надзорния
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съвет и на управителния съвет на банката и
юридическите лица, за които е предоставена
информация по ал. 15.
(13) Сведенията по ал. 12, т. 4, 5 и 6 се отнасят за период от 5 години преди датата на
отнемане на лиценза на банката в производство
по несъстоятелност. Сведенията се отнасят
и за лицата по чл. 2, ал. 1 и 3 от Закона за
публичност на имуществото на лица, заемащи
висши държавни и други длъжности, които
в периода по изречение първо са заемали
такива длъжности.
(14) Ако в случаите по ал. 12, т. 4 има основание за завеждане на съдебно производство
с правно основание по чл. 60а от Закона за
банковата несъстоятелност, сведенията по
ал. 12, т. 4, буква „г“ се оповестяват след
образуване на делото.
(15) Председателят на Сметната палата
предоставя на синдика в електронен формат:
1. списък на лицата по чл. 2, ал. 1 и 3
от Закона за публичност на имуществото
на лица, заемащи висши държавни и други
длъжности, включително на лицата, които
са заемали такива длъжности в периода по
ал. 13, изречение първо, в 14-дневен срок от
датата на вписване на решението по чл. 13
от Закона за банковата несъстоятелност, и
2. информация за декларираните от лицата
по т. 1 притежавани ценни книги, дялове в
дружества с ограничена отговорност и командитни дружества, поименни акции в акционерни дружества, в това число придобити
чрез участие в приватизационни сделки извън
случаите на бонова (масова) приватизация,
в 30-дневен срок от датата на вписване на
решението по чл. 13 от Закона за банковата
несъстоятелност.
В 14-дневен срок от извършване на проверката от Сметната палата по чл. 7 от Закона
за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни и други длъжности,
председателят на Сметната палата уведомява
синдиците за промяна в обстоятелствата по т. 2.
(16) Сведенията по ал. 12 се оповестяват
на интернет страницата на Фонда за гарантиране на влоговете в банките незабавно след
получаването им от синдика. Оповестява се
следната информация:
1. по ал. 12, т. 1 – имената на физическите
лица, наименованията и правната форма на
юридическите лица, едноличните търговци и
неперсонифицираните правни субекти, салдата
по влога към датата на поставяне на банката
под особен надзор, видът и стойността на
сделката;
2. по ал. 12, т. 2 – имената на физическите
лица, наименованията и правната форма на
юридическите лица, едноличните търговци
и неперсонифицирани те правни субек т и,
максималният размер на влоговете за двугодишния период;
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3. по ал. 12, т. 3 – имената на физическите
лица, наименованията и правната форма на
юридическите лица, едноличните търговци и
неперсонифицираните правни субекти, видът
и стойността на сделката;
4. по ал. 12, т. 4 – имената на физическите
лица, наименованията и правната форма на
юридическите лица, едноличните търговци
и неперсонифицираните правни субек ти,
разрешеният размер и максимално усвоеният
размер на кредитите;
5. по ал. 12, т. 5 – имената на физическите
лица, заеманата от тях длъжност и политическите партии, максималният размер на
влоговете за 5-годишния период, разрешеният
размер и максимално усвоеният размер на
кредитите;
6. по ал. 12, т. 6 – имената на физическите
лица, заеманата от тях длъжност, предметът
и стойността на сключените договори; под
стойност се разбира общата сума на извършените от банката за периода по ал. 13 плащания по всеки един от договорите.
(17) Сведенията по ал. 12, които се съдържат в доклад на парламентарна комисия,
създадена с решение на Народното събрание,
станали известни във връзка с проверка на
факти и обстоятелства, свързани с дейността
на банка в производство по несъстоятелност,
може да се оповестяват публично, независимо от оповестяването им по реда на ал. 16.“
§ 3. В чл. 64, ал. 1 се правят следните
допълнения:
1. В т. 4 в началото се добавя „временните
синдици“.
2. Създава се т. 5а:
„5а. Сметната палата за целите на извършваните от нея одити на дейността на
Българската народна банка;“.
§ 4. В преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение
на Закона за кредитните институции (ДВ,
бр. 27 от 2014 г.) в § 80 се създава ал. 6:
„(6) Финансовите институции по ал. 1 и 4,
които са подали документи за получаване на
лиценз, съответно за пререгистрация в законоустановения срок имат право да продължат
да извършват своята дейност до получаване
на лиценз, съответно регистрация.“
Преходни и заключителни разпоредби
§ 5. В Закона за банковата несъстоятелност (обн., ДВ, бр. 92 от 2002 г.; изм., бр. 67
от 2003 г., бр. 36 от 2004 г., бр. 31 и 105 от
2005 г., бр. 30, 34, 59 и 80 от 2006 г., бр. 53
и 59 от 2007 г., бр. 67 от 2008 г., бр. 105 от
2011 г., бр. 98 от 2014 г. и бр. 22 и 41 от 2015 г.)
се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 39:
а) в ал. 1:
аа) създава се нова т. 18:
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„18. удължава сроковете по чл. 50, ал. 1,
чл. 52, ал. 1, чл. 64, ал. 1, чл. 66, ал. 5, чл. 78,
ал. 1 и чл. 79, ал. 1 по мотивирано искане
на синдика; искането се отправя преди изтичането на срока;“
бб) досегашната т. 18 става т. 19;
б) в ал. 3 думите „и 17“ се заменят със
„17 и 18“;
в) в ал. 4, изречение първо думите „и 15“
се заменят с „15 и 18“.
2. В чл. 46:
а) в ал. 1:
аа) създава се нова т. 15:
„15. разрешава на временните синдици,
син диците и членовете на у правителни я
съвет на фонда достъп до данни за проследяване на операции, свързани с връщане на
получено имущество с произход от банка в
несъстоятелност в платежната система за
брутен сетълмент в реално време по чл. 103
от Закона за платежните услуги и платежните системи и до системата ТАРГЕТ2БНБ;“
бб) досегашната т. 15 става т. 16;
б) създава се нова ал. 2:
„(2) В случаите по ал. 1, т. 15 достъпът
се разрешава по искане на фонда или на
временния синдик или на синдика, одобрено от фонда, до съда по несъстоятелността.
Съдът по несъстоятелността се произнася
с мотивирано решение в закрито заседание
не по-късно от 24 часа от постъпването на
искането, като определя периода, за който
се отнасят данните. Решението на съда не
подлежи на обжалване.“;
в) досегашната ал. 2 става ал. 3.
3. В чл. 52, ал. 1, изречение второ числото
„75“ се заменя със „120“.
4. В чл. 57, ал. 3 думите „В 6-месечен срок“
се заменят с „В двугодишен срок“.
5. В глава четвърта, раздел III се създава
чл. 62а:
„Такси
Чл. 62а. (1) По образуваните от банка в
несъстоятелност изпълнителни дела не се
с ъби рат п ред вари т ел но п ропорц иона л н и
държавни такси или пропорционални такси
по Тарифата за таксите и разноските към
Закона за частните съдебни изпълнители.
В тези случаи пропорционалната такса не
може да бъде повече от 30 000 лв.
(2) За принудително отнемане и предаване в полза на банка в несъстоятелност на
заложено имущество по Закона за особените
залози пропорционалната такса не може да
бъде повече от 30 000 лв.“
6. В чл. 64, ал. 1, изречение първо думите
„14 дни“ се заменят с „30 дни“.
7. В чл. 66, ал. 5 в текста преди т. 1 думата
„3-дневен“ се заменя със „7-дневен“.
8. В чл. 67, ал. 1 думата „3-дневен“ се
заменя със „7-дневен“.
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9. В § 1 от допълнителните разпоредби
се създава т. 7:
„7. „Платежна система ТАРГЕТ2БНБ“ е
национален системен компонент на Трансевропейската автоматизирана система за
брутен сетълмент на експресни преводи в
реално време в евро, с оператор БНБ, която
е изградена съобразно Насоките на Европейската централна банка за ТАРГЕТ2.“
§ 6. Разпоредбите на този закон се прилагат
и за производствата по несъстоятелност на
банки, открити до влизането му в сила. В
тези случаи 6-месечният срок за оповестяване
на сведенията по чл. 62, ал. 12, т. 1, 2, 3 и
4 и сроковете по чл. 62, ал. 15 започват да
текат от датата на влизането в сила на този
закон, а 6-месечният срок за оповестяване
на сведенията по чл. 62, ал. 12, т. 5 и 6 започва да тече от датата на предоставяне на
информацията по чл. 62, ал. 15, т. 2.
§ 7. В Закона за държавния дълг (обн., ДВ,
бр. 93 от 2002 г.; изм., бр. 34 от 2005 г., бр. 52
от 2007 г., бр. 23 от 2009 г., бр. 101 от 2010 г.,
бр. 99 от 2011 г., бр. 103 от 2012 г. и бр. 15
от 2013 г.) се правят следните допълнения:
1. В чл. 35 се създава ал. 6:
„(6) При прекратяване от Българската
народна банка на у частието на у частник
в системите по ал. 1, т. 2 и 3 Българската
народна банка сл у жебно прех върл я притежаваните от този у частник и общо от
негови клиенти държавни ценни книжа при
друг участник – поддепозитар на държавни
ценни книжа, по ред и начин, определени в
наредбата по чл. 36, ал. 1.“
2. В чл. 36, ал. 1 се създава изречение
второ: „С наредбата по изречение първо се
определят и допълнителните условия и редът
за учредяване на особен залог по Закона
за особените залози върху държавни ценни
книжа, включително на особения залог по
чл. 152, ал. 2 от Закона за публичните финанси.“
§ 8. В Закона за особените залози (обн.,
ДВ, бр. 100 от 1996 г.; изм., бр. 86 от 1997 г.,
бр. 42 от 1999 г., бр. 19 и 58 от 2003 г., бр. 34
и 43 от 2005 г., бр. 30, 34 и 80 от 2006 г.,
бр. 53, 59 и 108 от 2007 г., бр. 100 от 2008 г.,
бр. 24 от 2009 г., бр. 101 от 2010 г., бр. 38 от
2012 г., бр. 15 от 2013 г. и бр. 107 от 2014 г.)
в чл. 18 се създава ал. 4:
„(4) При залог на държавна ценна книга
същата се блокира по регистъра по чл. 35,
ал. 1, т. 2 или съответните регистри по ал. 4
от Закона за държавния дълг, като при прехвърлянето є между регистрите действието
на за лога и на вписаните обстоятелства
относно залога се запазва. Редът, както и
допълнителните изисквания при учредяването на залог върху държавна ценна книга
се определят с наредбата по чл. 36, ал. 1 от
Закона за държавния дълг.“
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ЗАКОН

за изменение и допълнение на Граж данския процесуален кодекс (обн., ДВ, бр. 59 от
2007 г.; изм., бр. 50 от 2008 г.; Решение № 3
на Конституционния съд от 2008 г. – бр. 63
от 2008 г.; изм., бр. 69 от 2008 г., бр. 12, 19,
32 и 42 от 2009 г.; Решение № 4 на Конституционния съд от 2009 г. – бр. 47 от 2009 г.;
изм., бр. 82 от 2009 г., бр. 13 и 100 от 2010 г.;
Решение № 15 на Конституционния съд от
2010 г. – бр. 5 от 2011 г.; изм., бр. 45, 49 и
99 от 2012 г., бр. 15 и 66 от 2013 г. и бр. 53
и 98 от 2014 г.)
§ 1. В чл. 104 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова т. 6:
„6. исковете, независимо от тяхната цена,
съединени в една искова молба с иск, подсъден
на окръжен съд, ако подлежат на разглеждане
по реда на същото производство;“.
2. Досегашната т. 6 става т. 7.
§ 2. В чл. 210, ал. 2 се създава изречение
второ: „Не се допуска разделяне на искове,
които се намират във връзка с предмета на
делото, освен ако подлежат на разглеждане
по реда на различни производства.“
§ 3. В чл. 274, а л. 2, изречение първо
думите „въззивна инстанция“ се заменят с
„апелативен съд“, а след думите „Върховния
касационен съд“ се поставя запетая и се добавя „а когато са постановени от окръжен съд
като въззивна инстанция – пред съответния
апелативен съд“.
§ 4. В чл. 280 ал. 2 се изменя така:
„(2) Не подлежат на касационно обжалване:
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1. решенията по въззивни дела с цена на
иска до 5000 лв. – за граждански дела, и до
20 000 лв. – за търговски дела, с изключение
на решенията по искове за собственост и
други вещни права върху недвижими имоти
и по съединените с тях искове, които имат
обуславящо значение за иска за собственост;
2. решенията по въззивни дела по искове за издръжка, брачни искове, искове по
чл. 322, ал. 2 от този кодекс, производства
по чл. 59, ал. 7, чл. 123, ал. 2, чл. 126, ал. 2,
чл. 127, ал. 2, чл. 127а, чл. 128 и чл. 130, ал. 3
от Семейния кодекс, искове по чл. 11, ал. 2
от Закона за собствеността и ползването
на земеделските земи и по чл. 13, ал. 2 от
Закона за възстановяване на собствеността
върх у горите и земите от горск и я фонд,
производства за разпределяне ползването на
съсобствен имот по чл. 32, ал. 2 от Закона
за собствеността, искове по чл. 40 от Закона за управление на етажната собственост,
молби за промяна на име по чл. 19, ал. 1
от Закона за гражданската регистрация и
искове по чл. 17, ал. 1 от Закона за уреждане
на колективните трудови спорове;
3. решенията по въззивни дела по трудови спорове, с изключение на решенията
по исковете по чл. 344, ал. 1, т. 1, 2 и 3 от
Кодекса на труда и по искове за трудово
възнаграждение и обезщетения по трудово
правоотношение с цена на иска над 5000 лв.“
§ 5. В чл. 411 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Заявлението се подава до районния съд
по постоянния адрес или по седалището на
длъжника, който в тридневен срок извършва
служебна проверка на местната подсъдност.
Ако съдът прецени, че делото не му е подсъдно, той го изпраща на надлежния съд.“
2. В ал. 2 в текста преди т. 1 думите „тридневен срок“ се заменят със „срока по ал. 1“.
§ 6. В чл. 418, ал. 5 се създава изречение
второ: „Съдебни ят изпълнител незабавно
изпраща до съда копие от съобщението, с
което е връчена заповедта за изпълнение.“
§ 7. В чл. 485 се създава ал. 2:
„(2) Началната цена при първата публична продан не може да бъде по-ниска от
данъчната оценка на имота, когато такава
е определена.“
§ 8. В глава петдесет и седма наименова н иет о на раздел II се измен я та ка:
„Производство по признаване и изпълнение
на решения и актове, постановени в други
държави – членки на Европейския съюз“.
§ 9. В чл. 622 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова ал. 2:
„(2) Заинтересованата страна може да
поиска съдът да откаже признаване на решението или да установи, че не са налице
основания за отказ от признаването му въз
основа на Регламент (ЕС) № 1215/2012 на
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Европейск и я парламен т и на С ъве та о т
12 декември 2012 г. относно компетентността,
признаването и изпълнението на съдебни
решения по граждански и търговски дела
(ОВ, L 351/1 от 20 декември 2012 г.), наричан
по-нататък „Регламент (ЕС) № 1215/2012“,
по реда на ал. 1.“
2. Досегашната а л. 2 става а л. 3 и се
изменя така:
„(3) Съдът се произнася въз основа на
препис от съдебното решение, постановено
в друга държава – членка на Европейския
съюз, заверен от постановилия го съд, и удостоверение, когато акт на Европейския съюз
изисква това. Документите се придружават
с превод на български език.“
3. Досегашната а л. 3 става а л. 4 и се
изменя така:
„(4) Съдът се произнася с разпореждане,
което има значението на решение, постановено в исков процес.“
4. Досегашната ал. 4 става ал. 5.
§ 10. Създава се чл. 622а:
„Пряко изпълнение по реда на Регламент
(ЕС) № 1215/2012
Чл. 622а. (1) Съдебно решение, постановено
в друга държава – членка на Европейския
съюз, подлежи на изпълнение, без да е необходимо издаване на изпълнителен лист.
(2) Съдебният изпълнител пристъпва към
изпълнение по молба на заинтересованата
страна въз основа на препис от съдебното решение, постановено в дру га държава – членка на Европейския съюз, заверен
от постановилия го съд, и удостоверение,
издадено съгласно чл. 53 от Регламент (ЕС)
№ 1215/2012.
(3) Когато съдебният изпълнител установи,
че мярката или разпореждането не могат да
бъдат изпълнени при условията и по реда
на този кодекс, той постановява заместващо
изпълнение.
(4) Съдебно решение, постановено в друга държава – членка на Европейския съюз,
разпореждащо временна, включително обезпечителна мярка, подлежи на изпълнение
по реда на ал. 1 и 2. В случаите, когато
мярката е била разпоредена, без ответникът
да е бил призован да се яви, се представя и
доказателство за връчването на съдебното
решение.
(5) Когато пристъпва към изпълнение,
съдебният изпълнител връчва копие от удостоверението по ал. 2, като с връчването му
кани длъжника към доброволно изпълнение.
Към удостоверението се прилага копие от
съдебното решение, постановено в дру га
държава – членка на Европейския съюз, ако
то не е било връчено на длъжника.
(6) Длъжникът може в едномесечен срок
от връчването да подаде молба за отказ за
изпълнение. Когато е необходим превод на
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съдебното решение, срокът спира да тече до
предоставянето му на длъжника.
(7) Всяка от страните може да обжалва
адаптирането на мярката или разпореждането
по реда на чл. 436.“
§ 11. Създава се чл. 622б:
„Отказ за изпълнение по Регламент (ЕС)
№ 1215/2012
Чл. 622б. Молбата за отказ за изпълнение
по чл. 46 от Регламент (ЕС) № 1215/2012 се
подава и разглежда по реда на чл. 623.“
§ 12. В чл. 623 се правят следните изменения:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Съдът разглежда молбата в закрито
заседание и се произнася въз основа на препис
от чуждестранното съдебно решение, заверен
от постановилия го съд, и удостоверение,
когато акт на Европейския съюз изисква
това. Документите се придружават с превод
на български език.“
2. Алинея 3 се отменя.
§ 13. В чл. 627 се създава ал. 3:
„(3) Длъжникът може да подаде молба
за отказ за привеждане в изпълнение по
чл. 22 от Регламент № 1896/2006 или молба
за спиране или ограничаване на привеждането в изпълнение по смисъла на чл. 23 от
Регламент № 1896/2006 пред окръжния съд
по неговия постоянен адрес, по неговото
седалище или по местоизпълнението. Разпореждането се обжалва по реда на чл. 623,
ал. 6. Срокът за въззивно обжалване тече за
молителя от връчването на разпореждането,
а за ответника – от връчването на поканата
за доброволно изпълнение.“
Преходни и заключителни разпоредби
§ 14. Подадените преди влизането в сила на
този закон касационни жалби, частни жалби
по чл. 274, ал. 2 от Гражданския процесуален
кодекс и жалби срещу решения на Върховния
касационен съд по чл. 80, ал. 3 от Закона
за нотариусите и нотариалната дейност се
разглеждат при досегашните условия и ред.
§ 15. В едномесечен срок от влизането
в сила на този закон управителят на Българската народна банка и министърът на
п ра восъдиет о у т върж да ват изиск ва ни я та
към Единната среда за обмен на електронни
запори.
§ 16. Съдебните решения, постановени в
производства, образувани преди 10 януари
2015 г., както и другите актове, формално съставени или вписани, одобрени или
сключени преди 10 януари 2015 г., включени в приложното поле на Регламент (ЕС)
№ 1215/2012, се признават и изпълняват по
досегашния ред.
§ 17. В Закона за защита от домашното
насилие (обн., ДВ, бр. 27 от 2005 г.; изм.,
бр. 82 от 2006 г., бр. 102 от 2009 г. и бр. 99 от
2010 г.) се създава глава трета с чл. 23 – 27:
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МЕРК И ЗА ОСИГ У РЯВА НЕ Н А ЗА ЩИТА ВЪЗ ОСНОВА НА РЕГЛАМЕНТ (ЕС)
№ 606/2013 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА ОТ 12 ЮНИ 2013 Г.
ОТНОСНО ВЗАИМНОТО ПРИЗНАВАНЕ НА
МЕРКИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗАЩИТА
ПО ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА
Чл. 23. Лице, което се ползва от мярка за
осигуряване на защита, постановена в държава – членка на Европейския съюз, може
да поиска издаване на заповед за защита
на територията на страната от Софийския
градски съд.
Чл. 24. (1) Съдът разглежда молбата в
закрито заседание. Той се произнася в двуседмичен срок само въз основа на заверено
копие от мярката за осигуряване на защита и
удостоверението, издадено съгласно чл. 5 от
Регламент (ЕС) № 606/2013 на Европейския
парламент и на Съвета от 12 юни 2013 г.
относно взаимното признаване на мерки за
осигуряване на защита по граждански дела
(OB, L 181/4 от 29 септември 2013 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕС) № 606/2013“.
Документите се придружават с превод на
български език.
(2) Съдът проверява и дали мярката може да
бъде изпълнена със способите на българския
закон. Когато това е невъзможно, той постановява заместваща мярка на защита съобразно
българското законодателство. Съдът уведомява
лицето, създаващо заплаха, за заместването
на мярката за осигуряване на защита.
(3) Заместващата мярка за осигуряване
на защита подлежи на въззивно обжалване
от лицето, ползващо се от защита, или от
лицето, създаващо заплаха, пред Софийския
апелативен съд.
Чл. 25. Отказ за признаване или отказ за
изпълнение на мярка за осигуряване на защита се постановява от Софийския градски
съд по искане на лицето, създаващо заплаха.
Чл. 26. (1) Първоинстанционният съд, разгледал делото, издава по писмена молба на
лицето, което се ползва от защита, удостоверението по чл. 5 от Регламент (ЕС) № 606/2013.
(2) Съдът уведомява лицето, създаващо
заплаха, за издаването на удостоверението и
за последиците от издаването му.
Чл. 27. Актът за поправяне или оттегляне
на удостоверението по чл. 5 от Регламент
(ЕС) № 606/2013 подлежи на обжалване пред
съответния окръжен съд в двуседмичен срок,
който тече от момента на уведомлението, че
е издаден акт за поправяне или оттегляне на
удостоверението.“
§ 18. В Закона за нотариусите и нотариалната дейност (обн., ДВ, бр. 104 от 1996 г.;
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изм., бр. 117, 118 и 123 от 1997 г., бр. 24 от
1998 г., бр. 69 от 1999 г., бр. 18 от 2003 г., бр. 29
и 36 от 2004 г., бр. 19 и 43 от 2005 г., бр. 30, 39
и 41 от 2006 г., бр. 59 и 64 от 2007 г., бр. 50 и
69 от 2008 г., бр. 42, 47 и 82 от 2009 г., бр. 87
от 2010 г., бр. 32, 41 и 82 от 2011 г., бр. 38 и 95
от 2012 г., бр. 66 от 2013 г. и бр. 98 от 2014 г.)
в чл. 80, ал. 3 изречение второ се заличава.
Законът е приет от 43-то Народно събрание
на 19 юни 2015 г. и е подпечатан с официалния
печат на Народното събрание.
За председател на Народното събрание:
Димитър Главчев
4206

МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 156
ОТ 26 ЮНИ 2015 Г.

за изменение на Постановление № 440 на
Министерския съвет от 2014 г. за преобразуване на национални музеи (ДВ, бр. 107 от 2014 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. Навсякъде в постановлението думите
„Национален музеен комплекс – София“ се
заменят с „Национална галерия“, а думите
„Националният музеен комплекс – София“
и „Националния музеен комплекс – София“
се заменят с „Националната галерия“.
Заключителни разпоредби
§ 2. В приложението към чл. 2, ал. 1 от
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., бр. 23 и 107 от
2014 г. и бр. 14 от 2015 г.) т. 78 се изменя така:
„78. Национална галерия“.
§ 3. В чл. 1 от Постановление № 146 на
Министерския съвет от 2010 г. за осигуряване
охраната на обекти от национално значение
в рамките на определената обща численост
и бюджета на Министерството на вътрешните работи (обн., ДВ, бр. 58 от 2010 г.; изм.,
бр. 107 от 2014 г.) д у мите „Национа лни я
м узеен комп лекс – Софи я“ се замен я т с
„Национална галерия“.
§ 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
4351
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 157
ОТ 26 ЮНИ 2015 Г.

за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2015 г. за изплащане на стипендии по
Програмата на мерките за закрила на деца
с изявени дарби от държавни и общински
училища през 2015 г., приета с Постановление № 40 на Министерския съвет от 2015 г.
(ДВ, бр. 18 от 2015 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи/
трансфери в размер 89 370 лв. за изплащане
на стипендии на учениците от общинските
училища и на учениците от държавните училища, финансирани от Министерството на
образованието и науката.
(2) Средствата по ал. 1 се разпределят,
както следва:
1. по бюджетите на общините в размер
77 085 лв., разпределени съгласно приложението;
2. по бюджета на Министерството на образованието и науката в размер 12 285 лв.
Чл. 2. Сумата по чл. 1, ал. 1 да се осигури
за сметка на предвидените средства по централния бюджет за 2015 г.
Чл. 3. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 2, т. 2
да се увеличат разходите по „Политика в областта на всеобхватно, достъпно и качествено
образование и обучение в предучилищното
възпитание и подготовка и училищното образование. Учене през целия живот“, бюджетна
програма „Развитие на способностите на децата и учениците“ по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2015 г.
(2) Със сумата 14 175 лв. да се увеличат
показателите по чл. 16, ал. 3, т. 1 от Закона
за държавния бюджет на Република България
за 2015 г.
(3) Със сумата 12 285 лв. да се увеличат
показателите по чл. 16, ал. 3, т. 2 от Закона
за държавния бюджет на Република България
за 2015 г.
Чл. 4. Министърът на образованието и
науката да извърши съответните промени по
бюджета на Министерството на образованието
и науката за 2015 г. и да уведоми министъра
на финансите.
Чл. 5. Министърът на финансите да извърши налагащите се промени по централния
бюджет, включително по бюджетните взаимоотношения на общините с централния
бюджет за 2015 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните
финанси и чл. 88, ал. 2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2015 г.
във връзка с чл. 2 от Постановление № 40 на
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Министерския съвет от 2015 г. за приемане
на Програма на мерките за закрила на деца
с изявени дарби от държавни и общински
училища през 2015 г.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на образованието и науката и на кметовете на съответните общини.
§ 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
Приложение
към чл. 1, ал. 2, т. 1
Разпределение на допълнителните трансфери
за изплащане от общинските училища на стипендии на ученици по раздел ІІ на Програмата
на мерките за закрила на деца с изявени дарби
през 2015 г.
Община

Област

Средства за
стипендии (лв.)

Благоевград

Благоевград

Гоце Делчев

Благоевград

1215

Бургас

Бургас

2430

Варна

Bарна

Велико
Търново

Bелико
Tърново

1350

Враца

Bраца

2025

Добрич

Добрич

2295

Плевен

Плевен

1890

Пловдив

Пловдив

Разград

Pазград

1755

Тутракан

Силистра

2700

Столична
община

София-град

Казанлък

Cтара Загора

Хасково

2565

17 685

11 475

27 000
1350

Xасково
ОБЩО:

1350
77 085

4352

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 158
ОТ 26 ЮНИ 2015 Г.

за създаване на Център за насърчаване на
сътрудничеството в областта на селското
стопанство между Китай и страните от Централна и Източна Европа
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Създава се Център за насърчаване на сътрудничеството в областта на
селското стопанство между Китай и страните
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от Централна и Източна Европа (ЦИЕ) като
юридическо лице по чл. 60, ал. 1 от Закона
за администрацията към министъра на земеделието и храните със седалище гр. София.
(2) Центърът за насърчаване на сътрудничеството в областта на селското стопанство
между Китай и страните от Централна и Източна Европа, наричан по-нататък „Центъра“,
е второстепенен разпоредител с бюджет към
министъра на земеделието и храните.
Чл. 2. (1) Центърът:
1. координира и планира инициативи и
практическо сътрудничество в сферата на
земеделието между Китай и страните от ЦИЕ;
2. развива, координира и насърчава връзките между Министерството на земеделието
на Китай и съответните министерства на
страните от ЦИЕ;
3. създава и поддържа платформа за контакти за търсене на партньори за сътрудничество
и база данни от институции, организации,
асоциации и предприятия в областта на селското стопанство на Китай и страните от ЦИЕ;
4. координира провеждането на годишен
форум в областта на селското стопанство
между Китай и страните от ЦИЕ.
(2) Организацията на работа и дейността на
Центъра се уреждат с правилник, издаден от
министъра на земеделието и храните, който
се обнародва в „Държавен вестник“.
Чл. 3. Центърът се финансира от:
1. бюджетна субсидия;
2. международни програми и проекти;
3. приходи от консултантска дейност;
4. дарения и помощи;
5. други приходи, предвидени в нормативен акт.
Чл. 4. (1) Числеността на персонала на
Центъра е 3 щатни бройки, в т. ч. директор,
който се назначава по трудово правоотношение от министъра на земеделието и храните.
(2) Директорът организира, управлява и
представлява Центъра.
Чл. 5. (1) Към Центъра се създава Консултативен съвет от 17 членове, номинирани
от министъра на земеделието на Китай и от
съответните министри на страните от ЦИЕ.
(2) Консултативният съвет:
1. обсъжда и приема годишните планове
за дейността на Центъра;
2. приема годишен и междинен отчет за
дейността на Центъра.
(3) Членовете на съвета не получават възнаграждение за дейността си.
Заключителни разпоредби
§ 1. За организиране и започване на дейността на Центъра, както и за дейности през
2015 г. се осигуряват средства по реда на
чл. 112, ал. 2 от Закона за публичните финанси.
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§ 2. В едномесечен срок от влизането в
сила на постановлението министърът на земеделието и храните:
1. назначава директор на Центъра;
2. издава правилника по чл. 2, ал. 2.
§ 3. В Постановление № 125 на Министерския съвет от 2006 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на
земеделието и храните (обн., ДВ, бр. 48 от
2006 г.; изм. и доп., бр. 15, 62 и 77 от 2007 г.,
бр. 71, 76 и 83 от 2008 г., бр. 3, 42, 84 и 90 от
2009 г., бр. 4, 22, 41, 84 и 101 от 2010 г., бр. 9,
15, 49, 50, 52, 59 и 72 от 2011 г., бр. 14, 48,
84 и 103 от 2012 г., бр. 77 от 2013 г. и бр. 29
от 2015 г.) се правят следните изменения и
допълнения:
1. В чл. 2, ал. 2 се създава нова т. 6:
„6. Център за насърчаване на сътрудничеството в областта на селското стопанство
между Китай и страните от Централна и
Източна Европа.“
2. В приложението към чл. 2, ал. 3:
а) в т. 5 числото „111“ се заменя със „108“;
б) създава се нова т. 6:
„6. Център за насърчаване на сътрудничеството в областта на селското стопанство
между Китай и страните от Централна и
Източна Европа 3.“
§ 4. Постановлението се приема на основание чл. 60, ал. 1 от Закона за администрацията.
§ 5. Изпълнението на постановлението
се възлага на министъра на земеделието и
храните.
За министър-председател:
Томислав Дончев
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
4353

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 159
ОТ 26 ЮНИ 2015 Г.

за изменение и допълнение на Постановление
№ 118 на Министерския съвет от 2014 г. за
условията и реда за определяне на изпълнител
от страна на бенефициенти на безвъзмездна
финансова помощ от Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд,
Кохезионния фонд, Европейския фонд за морско дело и рибарство, Финансовия механизъм
на Европейското икономическо пространство
и Норвежкия финансов механизъм (обн., ДВ,
бр. 44 от 2014 г.; изм., бр. 76 и 101 от 2014 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В наименованието на постановлението
след думата „пространство“ съюзът „и“ се заменя със запетая, след думата „механизъм“ се
поставя запетая и се добавя „фонд „Убежище,
миграция и интеграция“ и фонд „Вътрешна
сигурност“.
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§ 2. В чл. 1 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 след думата „пространство“ съюзът „и“ се заменя със запетая, след думата
„механизъм“ се поставя запетая и се добавя
„фонд „Убежище, миграция и интеграция“ и
фонд „Вътрешна сигурност“.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Постановлението се прилага от бенефициенти на безвъзмездна финансова помощ,
които не са възложители по смисъла на Закона
за обществените поръчки.“
3. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Определянето на изпълнител по реда
на чл. 7, т. 1 се осъществява при спазването
на следните принципи:
1. равнопоставеност и недоп ускане на
дискриминация;
2. пропорционалност;
3. публичност и прозрачност.“
§ 3. В чл. 8, ал. 2 се правят следните изменения:
1. В т. 1 числото „60 000“ се заменя с
„50 000“.
2. В т. 2 числото „20 000“ се заменя с
„30 000“.
§ 4. В чл. 9 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „не провеждат“ се заменят с „възлагат директно, без да провеждат“.
2. В ал. 2 думите „може да не сключват
писмен договор и да докажат извършените
разходи с първични платежни документи“ се
заменят с „могат да доказват разхода само
с първични платежни документи, без да е
необходимо сключването на писмен договор“.
§ 5. В чл. 11, ал. 2 след думите „програмен
оператор“ се поставя наклонена черта и се
добавя „отговорен орган“.
§ 6. В чл. 12 след думите „програмен оператор“ се поставя наклонена черта и се добавя
„отговорен орган“.
§ 7. В чл. 13 се правят следните изменения:
1. В ал. 2 думите „определена марка, патент,
процес, производител или тип чрез описание, посочване на лого или наименование“
се заменят с „търговска марка, патент, тип
или конкретен произход или производство,
което би довело до облагодетелстване или
елиминиране на определени лица или някои
продукти“.
2. В ал. 3 думите „след посочването на
марката, източника, патента, процеса, производителя или типа задължително се добавят
думите „или еквивалентно“ се заменят със „се
допуска подобно посочване, като задължително се добавят думите „или еквивалентно(и)“.
§ 8. В чл. 14 се правят следните изменения:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) В случай че в поканата са включени
изисквания за икономическото и финансовото
състояние на кандидатите за изпълнители,
бенефициентът може да изиска от тях да
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представят един или няколко от следните
документи, съответстващи на поставените
изисквания:
1. подходящи банкови удостоверения;
2. доказателства за наличие на застраховка
„Професионална отговорност“;
3. годишните финансови отчети или техни
съставни части;
4. справка за общия оборот и/или за оборота, който се отнася до предмета на поръчката, за последните 3 години в зависимост от
датата, на която кандидатът е учреден или е
започнал дейността си.“
2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Когато по обективни причини кандидат
не е в състояние да представи поисканите от
бенефициента документи, той може да докаже
своето икономическо и финансово състояние
с помощта на всеки друг документ, който
бенефициентът приеме за подходящ.“
3. Алинея 4 се изменя така:
„(4) В случай че в поканата са включени
изисквания за технически и професионални
способности на кандидатите, бенефициентът
може в зависимост от характера, количеството и обекта на процедурата да изиска от тях
да представят един или няколко от следните
документи:
1. списък на доставките или услугите, които
са еднакви или сходни с предмета на поръчката, изпълнени през последните 3 години, в
зависимост от датата, на която кандидатът е
учреден или е започнал дейността си, включително стойностите, датите и получателите,
придружен от препоръки за добро изпълнение;
2. списък на строителството, сходно с
предмета на поръчката, изпълнено през последните 5 години, в зависимост от датата, на
която кандидатът е учреден или е започнал
дейността си, придружен от препоръки за
добро изпълнение за най-важните строителни
обекти; тези препоръки посочват стойността,
датата и мястото на строителството, както
и дали то е изпълнено професионално и в
съответствие с нормативните изисквания;
3. описание на техническото оборудване за
осигуряване на качеството и оборудването за
изпитване и изследване;
4. списък на техническите лица, включително на техническите лица, отговарящи за
контрола на качеството;
5. декларация за техническото оборудване,
с което разполага кандидатът, при процедури
за строителство и услуги;
6. данни за собствени или наети технически лица, които кандидатът ще използва за
извършване на строителството;
7. други документи по преценка на бенефициента.“
4. Алинея 5 се изменя така:
„(5) Изискванията за икономическото и
финансовото състояние и за техническите
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и/или професионалните способности, които
се определят от бенефициента, трябва да са
съобразени със стойността и предмета на
възлагане, както и с обема и сложността на
дейностите, които ще се извършват.“
5. Алинея 6 се изменя така:
„(6) При залагане на изисквания по ал. 2,
т. 4 изискуемият оборот, който се отнася до
предмета на поръчката, не може да надвишава
повече от два пъти прогнозната стойност на
процедурата или на съответната обособена
позиция, в случай че процедурата е с обособени позиции.“
6. Алинея 7 се изменя така:
„(7) Когато критерият за оценка е икономически най-изгодната оферта, бенефициентът не може да включва като показатели за
оценка на офертата минимални изисквания
за икономическо и финансово състояние,
технически и професионални способности на
кандидатите, както и минимални технически
параметри.“
§ 9. В чл. 15, ал. 1 т. 2 се изменя така:
„2. техническо предложение за изпълнение
на поръчката;“.
§ 10. В чл. 16, ал. 2 след думите „програмен
оператор“ се поставя наклонена черта и се
добавя „отговорен орган“.
§ 11. В чл. 18 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 след думите „програмен оператор“
се поставя наклонена черта и се добавя „отговорен орган“, а след думата „програма“ се
поставя наклонена черта и се добавя „фонд“.
2. В ал. 4, т. 3 думите „професионална
квалификация и технически възможности“
се заменят с „технически и професионални
способности“.
3. В ал. 6 след думите „програмния оператор“ се поставя наклонена черта и се добавя
„отговорния орган“, а след думата „програма“
се поставя наклонена черта и се добавя „фонд“.
§ 12. В чл. 19 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 т. 3 се изменя така:
„3. първият и вторият класирани кандидати, чиито оферти не надвишават финансовия ресурс, който може да бъде осигурен от
бенефициента, последователно откажат да
сключат договор;“.
2. В ал. 3 след думите „програмния оператор“ се поставя наклонена черта и се добавя
„отговорния орган“, а след думата „програма“
се поставя наклонена черта и се добавя „фонд“.
§ 13. В чл. 20, ал. 2 след думите „програмен оператор“ се поставя наклонена черта и
се добавя „отговорен орган“, а след думата
„програмата“ се поставя наклонена черта и
се добавя „фонда“.
§ 14. Член 23 се отменя.
§ 15. В чл. 24, ал. 2 думите „3 на сто“ се
заменят с „5 на сто“.
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§ 16. В допълнителните разпоредби, в § 1,
т. 4 след думата „пространство“ съюзът „и“
се заменя със запетая, след думата „механизъм“ се поставя запетая и се добавя „фонд
„Убежище, миграция и интеграция“ и фонд
„Вътрешна сигурност“.
§ 17. В преходните и заключителните разпоредбите, в § 5 накрая се добавя „и във връзка
с чл. 3, т. 6 от Регламент № 514/2014/ЕС на
Европейския парламент и на Съвета за определяне на общи разпоредби за фонд „Убежище,
миграция и интеграция“ и за Инструмента
за финансово подпомагане на полицейското
сътрудничество, предотвратяването и борбата
с престъпността и управлението на кризи“.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 18. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
§ 19. Процедурите, обявени преди влизането
в сила на това постановление, се довършват
по досегашния ред.
За министър-председател:
Томислав Дончев
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
4354

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 160
ОТ 26 ЮНИ 2015 Г.

за изменение на Постановление № 136 на
Министерския съвет от 2015 г. за създаване
на Национален съвет по антикорупционни
политики (ДВ, бр. 41 от 2015 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Параграф единствен. В чл. 4, ал. 5, т. 6
думите „представител на“ се заменят с „главният инспектор от Инспектората към“.
За министър-председател:
Томислав Дончев
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
4355

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 161
ОТ 26 ЮНИ 2015 Г.

за изменение и допълнение на Постановление
№ 21 на Министерския съвет от 2015 г. за
създаване на Национален съвет по миграция
и интеграция (ДВ, бр. 12 от 2015 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 2 думите „търсещи или получили
закрила в Република България“ и запетаята
пред тях се заличават.
§ 2. В чл. 4 се правят следните изменения
и допълнения:
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1. В ал. 2 думите „координация на европейските политик и и инстит у ционалните
въпроси“ се заменят с „коалиционна политика
и държавна администрация и министър на
вътрешните работи“.
2. В ал. 3, т. 13 думите „при Главна дирекция „Гранична полиция“ се заличават.
3. Създава се ал. 4:
„(4) Поименният състав на Националния
съвет по миграция и интеграция се определя
със заповед на съпредседателите по предложение на ръководителите на съответното
министерство, ведомство или организация
по ал. 3.“
§ 3. Член 6 се изменя така:
„Чл. 6. (1) Към Националния съвет по
миграция и интеграция функционира секретариат, включващ експерти от всички
представени в чл. 4, а л. 3 министерства,
ведомства и организации.
(2) Секретар на Националния съвет по
миграция и интеграция е служител на Министерството на вътрешните работи, определен от министъра на вътрешните работи.
(3) Секретариатът се обслужва организационно-технически от структура на Министерството на вътрешните работи.“
§ 4. В § 4 от заключителните разпоредби
думите „координация на европейските политики и институционалните въпроси“ се
заменят с „коалиционна политика и държавна
администрация и министър на вътрешните
работи“.

2. В т. 16 думата „Криминална“ се заменя
с „Национална“.
§ 7. В Постановление № 158 на Министерския съвет от 2010 г. за създаване на
Център за превенция и противодействие на
корупцията и организираната престъпност
към Министерския съвет (обн., ДВ, бр. 62 от
2010 г.; изм. и доп., бр. 46 от 2011 г.) в чл. 2,
ал. 1, изречение второ думите „и министър
на вътрешните работи“ се заменят с „по
координация на европейските политики и
институционалните въпроси“.
§ 8. В Устройствения правилник на Центъра за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност към
Министерския съвет, приет с Постановление
№ 280 на Министерския съвет от 2010 г. (обн.,
ДВ, бр. 96 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 16, 37
и 46 от 2011 г.; бр. 22 от 2012 г. и бр. 33 от
2015 г.), в чл. 5, ал. 1, изречение второ и в
ал. 3 думите „и министър на вътрешните
работи“ се заменят с „по координация на
европейските политики и институционалните
въпроси“.
§ 9. 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

Заключителни разпоредби
§ 5. В Правилника за организацията и
дейността на Националния съвет по наркотичните вещества, приет с Постановление
№ 10 на Министерския съвет от 2001 г. (обн.,
ДВ, бр. 8 от 2001 г.; изм. и доп., бр. 86 от
2004 г., бр. 78 и 96 от 2005 г., бр. 49 от 2006 г.,
бр. 45 и 93 от 2009 г., бр. 5 от 2010 г., бр. 7,
31 и 87 от 2011 г., бр. 60 от 2012 г., бр. 62
и 70 от 2013 г., бр. 60 от 2014 г. и бр. 23 от
2015 г.), в чл. 3 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се нова т. 11:
„11. директорът на Главна дирекция „Борба
с организираната престъпност“ на Министерството на вътрешните работи;“.
2. В т. 12 думата „Криминална“ се заменя
с „Национална“.
§ 6. В Постановление № 267 на Министерския съвет от 2012 г. за създаване на Съвет
за защита на интелектуалната собственост
(обн., ДВ, бр. 84 от 2012 г.; изм. и доп., бр. 70
от 2013 г. и бр. 60 от 2014 г.) в чл. 3, ал. 3 се
правят следните изменения:
1. В т. 15 думите „Държавна агенция „Национална сигурност“ се заменят с „Главна
дирекция „Борба с организираната престъпност“ на Министерството на вътрешните
работи“.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 162
ОТ 29 ЮНИ 2015 Г.

4356

за приемане на Наредба за съществените
изисквания и оценяване на съответствието
на пиротехническите изделия
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Член единствен. Приема Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на пиротехническите изделия.
Заключителни разпоредби
§ 1. Наредбата за същес т вени т е изисквания и оценяване на съответствието на
пиротехническ ите издели я, приета с Постановление № 315 на Министерския съвет
от 2009 г. (обн., ДВ, бр. 102 от 2009 г.; изм.
и доп., бр. 75 от 2013 г. и бр. 13 от 2015 г.),
се отменя.
§ 2. Постановлението влиза в сила от
1 юли 2015 г. с изключение на разпоредбите
на чл. 16, 17, 26, чл. 41, т. 3 и чл. 62 от наредбата по член единствен на постановлението,
които влизат в сила от 17 октомври 2016 г.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
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НАРЕДБА

за съществените изисквания и оценяване на
съответствието на пиротехническите изделия
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С наредбата се определят:
1. съществените изисквания към пиротехническите изделия;
2. процедурите за оценяване на съответствието и начините за удостоверяване на съответствието на пиротехническите изделия със
съществените изисквания към тях;
3. категориите пиротехнически изделия;
4. задълженията на икономическите оператори;
5. етикетирането на пиротехническите
изделия;
6. редът за издаване на разрешения за извършване на оценяване на съответствието;
7. задълженията на нотифицираните органи.
Чл. 2. Наредбата не се прилага за:
1. пиротехнически изделия за нуждите на
Министерството на вътрешните работи, на
Държавна агенция „Национална сигурност“, на
Главна дирекция „Охрана“ при Министерството
на правосъдието и на въоръжените сили на
Република България;
2. оборудването на морските кораби съгласно Наредба № 54 от 2004 г. за техническите
изисквания и оценяване съответствието на
оборудването на морските кораби (обн., ДВ,
бр. 76 от 2004 г.; изм., бр. 39 от 2009 г.; попр.,
бр. 44 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 32 от 2010 г.,
бр. 94 от 2011 г., бр. 84 от 2012 г., бр. 104 от
2013 г. и бр. 98 от 2014 г.);
3. пиротехнически изделия, предназначени
за използване от въздухоплавателната индустрия;
4. ударни капси, предназначени за играчки,
съгласно Наредбата за съществените изисквания
и оценяване на 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., бр. 73 от 2013 г.
и бр. 14 от 2015 г.);
5. взривни вещества за граждански цели
съгласно Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на взривните
вещества за граждански цели, приета с Постановление № 52 на Министерския съвет от
2002 г. (обн., ДВ, бр. 26 от 2002 г.; изм. и доп.,
бр. 115 от 2002 г., бр. 13 от 2003 г., бр. 11, 24 и
40 от 2006 г. и бр. 88 от 2014 г.);
6. боеприпаси;
7. фойерверки, които са произведени от
български производител за негова собствена
употреба и са одобрени за употреба само на
територията на Република България, без да се
предоставят на територията на други държави
членки.
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Г л а в а

в т о р а

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПАЗАРА
Чл. 3. Пиротехническите изделия се предоставят на пазара само ако отговарят на
изискванията на тази наредба.
Чл. 4. (1) Когато пиротехнически изделия,
които не отговарят на изискванията на наредбата, се представят на търговски панаири,
изложения и демонстрации с цел маркетинг, се
придружават от видим знак, който ясно обозначава наименованието и датата на съответния
търговски панаир, изложение или демонстрация, несъответствието на пиротехническите
изделия и забраната за предоставянето им на
пазара до привеждането им в съответствие.
При демонстрации на такива пиротехнически
изделия се предприемат подходящи мерки за
безопасност и се спазват указанията на компетентните органи.
(2) Пиротехнически изделия, произведени с
цел изследване, разработване или изпитване,
които не отговарят на изискванията на наредбата, се предоставят и използват за такива цели,
когато видим знак ясно обозначава, че те не са
в съответствие с изискванията на наредбата и
не могат да се използват за други цели освен
за изследване, разработване или изпитване.
Г л а в а

т р е т а

КАТЕГОРИИ ПИРОТЕХНИЧЕСКИ
ИЗДЕЛИЯ
Чл. 5. (1) Пиротехническите изделия в зависимост от техния вид употреба или предназначение и степен на опасност, включително ниво
на шум, се категоризират от производителя по
следния начин:
1. фойерверки:
а) категория F1: фойерверки, при използването на които съществува много ниска степен
на опасност и пренебрежимо ниско ниво на
шум и които са предназначени за употреба в
ограничени пространства, включително фойерверки, предназначени за употреба в жилищни
сгради;
б) категория F2: фойерверки, при използването на които съществува ниска степен на
опасност и ниско ниво на шум и които са
предназначени за употреба на открито в ограничени пространства;
в) категория F3: фойерверки, при използването на които съществува средно висока степен
на опасност, предназначени са за употреба в
обширни открити пространства и чието ниво
на шум не вреди на човешкото здраве;
г) категория F4: фойерверки, при използването на които съществува висока степен
на опасност, предназначени са за използване
само от лица със специализирани познания
(известни като „фойерверки за професионална
употреба“) и чието ниво на шум не вреди на
човешкото здраве;
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2. сценични пиротехнически изделия:
а) категория Т1: пиротехнически изделия за
сценична употреба, при използването на които
съществува ниска степен на опасност;
б) категория Т2: пиротехнически изделия за
сценична употреба, предназначени за използване само от лица със специализирани познания;
3. други пиротехнически изделия:
а) категория Р1: пиротехнически изделия,
различни от фойерверки и сценични пиротехнически изделия, при използването на които
съществува ниска степен на опасност;
б) категория Р2: пиротехнически изделия,
различни от фойерверки и сценични пиротехнически изделия, предназначени за използване
само от лица със специализирани познания.
(2) Нотифицираният орган по глава осма
потвърждава категоризацията на пиротехническите изделия като част от процедурите за
оценяване на съответствието по чл. 45.
Г л а в а

ч е т в ъ р т а

ВЪЗРАСТОВИ ГРАНИЦИ И ДРУГИ
ОГРАНИЧЕНИЯ
Чл. 6. Забранява се предоставянето на
пазара на:
1. фойерверки от категория F1 на лица под
12 години;
2. фойерверки от категория F2 на лица под
16 години;
3. фойерверки от категория F3, сценични
пиротехнически изделия от категория Т1 и
други пиротехнически изделия от категория
Р1 на лица под 18 години.
Чл. 7. Производителите, вносителите и дистрибуторите могат да предоставят на пазара
фойерверки от категория F4, сценични пиротехнически изделия от категория Т2 и други
пиротехнически изделия от категория Р2 само
на лица със специализирани познания.
Чл. 8. Други пиротехнически изделия от категория P1 за превозни средства, включително
въздушни възглавници и системи за предварително обтягане на обезопасителни колани, не
се предоставят на масовия потребител, освен
когато тези пиротехнически изделия за превозни
средства са монтирани в превозно средство или
в подвижна част на превозно средство.
Г л а в а

п е т а

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ
ОПЕРАТОРИ
Раздел I
Задължения на производителите
Чл. 9. Производителят, когато пуска на пазара пиротехническо изделие, гарантира, че то
е проектирано и произведено в съответствие
със съществените изисквания, определени в
приложение № 1.
Чл. 10. (1) Производителят изготвя техническата документация съгласно изискванията,
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посочени в приложение № 2, и организира
провеждане на съответната процедура за оценяване на съответствието по чл. 45.
(2) Когато съответствието на пиротехническото изделие с приложимите за него изисквания е доказано чрез съответната процедура по
чл. 45, производителят изготвя ЕС декларация
за съответствие съгласно приложение № 3 и
нанася маркировката „СЕ“.
(3) Производителят съхранява техническата
документация и ЕС декларацията за съответствие в продължение на 10 години след пускането на пиротехническото изделие на пазара.
Чл. 11. (1) Производителят гарантира, че
съществуват процедури, чрез които се осигурява
съответствието на серийното производство с
изискванията на наредбата.
(2) Производителят предприема необходимите действия при промени в проекта или
характеристиките на пиротехническото изделие
или при промени в хармонизираните стандарти
или в други технически спецификации, чрез
позоваването на които е декларирано съответствието на пиротехническото изделие.
Чл. 12. (1) Производителят с цел защитата на
здравето и на безопасността на потребителите,
предвид рисковете, които представлява дадено
пиротехническо изделие, и при обосновано
искане от страна на органите по чл. 27, ал. 2
от Закона за техническите изисквания към
продуктите (ЗТИП) провежда изпитвания на
образци от предоставените на пазара пиротехнически изделия, провежда разследвания и ако
е необходимо, поддържа регистър на сигнали
и жалби, на несъответстващи на изискванията
на наредбата пиротехнически изделия и на
изземвания на пиротехнически изделия.
(2) Производителят информира дистрибуторите за предприетите от него действия по ал. 1.
Чл. 13. Производителят гарантира, че пиротехническите изделия, които е пуснал на пазара,
са етикетирани в съответствие с изискванията
на глава шеста.
Чл. 14. (1) Производителят посочва върху
пиротехническото изделие своето име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и пощенския адрес,
на който може да се осъществи връзка с него.
Когато размерът или естеството на изделието
не позволява това, данните се нанасят върху
опаковката му или в документ, който придружава пиротехническото изделие.
(2) С пощенския адрес по ал. 1 се посочва
едно-единствено място, на което производителят може да бъде намерен. Адресът се представя по начин, разбираем за ползвателите и
органите за надзор на пазара.
Чл. 15. Производителят гарантира, че пиротехническото изделие се придружава от ясни,
разбираеми и съдържателни инструкции и
информация за безопасност на български език.
Чл. 16. Производителят с цел улесняване
проследимостта на пиротехническите изделия
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поставя върху етикета на всяко изделие регистрационен номер, съставен съгласно приложение № 4, който е определен от нотифицирания
орган, извършил приложимите за изделието
процедури за оценяване на съответствието.
Чл. 17. (1) Производителят създава и поддържа регистър, в който вписва данните по
чл. 14, ал. 1, регистрационния номер по чл. 16,
търговското наименование, общ тип и ако е
приложимо, подтип на всяко произвеждано
от него пиротехническо изделие и адрес на
производствения обект.
(2) Регистърът по ал. 1 се съхранява за срок
10 години от датата на пускане на пиротехническото изделието на пазара.
(3) Производителят при мотивирано искане
от органите по чл. 27, ал. 2 ЗТИП или от компетентните органи на други държави членки
предоставя информацията по ал. 1.
(4) При прекратяване на дейност та си
производителят предава регистъра по ал. 1 за
съхранение на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН).
Чл. 18. (1) Производителят, когато смята
или има основание да смята, че дадено пиротехническо изделие, пуснато от него на пазара, не съответства на наредбата, незабавно
предприема необходимите коригиращи мерки,
за да приведе пиротехническото изделие в
съответствие, да го изтегли или да го изземе,
ако това е целесъобразно.
(2) В случаите по ал. 1, когато пиротехническото изделие представлява риск, производителят информира незабавно за това органите
по чл. 27, ал. 2 ЗТИП и компетентните органи
на другите държави членки, в които пиротехническото изделие е предоставено на пазара,
като представя подробни данни, по-специално
относно несъответствието на пиротехническото
изделие с изискванията и относно предприетите
коригиращи мерки.
Чл. 19. (1) Производителят при обосновано искане от органите по чл. 27, ал. 2 ЗТИП
предоставя на хартиен или на електронен
носител на български или на друг посочен от
тях език цялата информация и документация,
необходима за доказване на съответствието на
пиротехническото изделие с наредбата.
(2) Производителят сътрудничи на органите по чл. 27, ал. 2 ЗТИП по тяхно искане при
всяко предприето действие за отстраняване на
рискове, свързани с пиротехническите изделия,
които е пуснал на пазара.
Раздел II
Задължения на упълномощения представител
Чл. 20. Производителят може да упълномощи писмено свой представител за изпълнение
на задълженията му, с изключение на тези по
чл. 9 и чл. 10, ал. 1.
Чл. 21. Упълномощеният представител изпълнява задачите, определени в пълномощието
от производителя. Пълномощието позволява
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на упълномощения представител да извършва
най-малко следното:
1. да съхранява ЕС декларацията за съответствие и техническата документация на разположение на органите по чл. 27, ал. 2 ЗТИП
в продължение на 10 години след пускането на
пиротехническото изделие на пазара;
2. при обосновано искане от органите
по чл. 27, ал. 2 ЗТИП да предостави цялата
информация и документация, необходима за
доказване на съответствието на дадено пиротехническо изделие;
3. да сътрудничи на органите по чл. 27, ал. 2
ЗТИП по тяхно искане при всяко предприето
действие за отстраняване на рискове, свързани с пиротехническите изделия, попадащи в
рамките на пълномощието на упълномощения
представител.
Раздел III
Задължения на вносителите
Чл. 22. Вносителят пуска на пазара само
пиротехнически изделия, съответстващи на
изискванията на наредбата.
Чл. 23. Преди да пусне пиротехническо
изделие на пазара, вносителят гарантира, че
съответната процедура за оценяване на съответствието по чл. 45 е била проведена от
производителя, че производителят е изготвил
техническата документация, че върху пиротехническото изделие е нанесена маркировката
„СЕ“, че изделието се придружава от изискваните документи, както и че производителят е
спазил изискванията по чл. 13 и 14.
Чл. 24. (1) Когато вносителят смята или има
основание да смята, че дадено пиротехническо изделие не съответства на съществените
изисквания, определени в приложение № 1, той
не пуска пиротехническото изделие на пазара,
докато не бъде приведено в съответствие.
(2) В случаите по ал. 1, когато пиротехническото изделие представлява риск, вносителят
информира за това производителя и органите
по чл. 27, ал. 2 ЗТИП.
Чл. 25. (1) Вносителят посочва върху пиротехническото изделие своето име, регистрирано
търговско наименование или регистрирана
търговска марка и пощенския адрес, на който
може да се осъществи връзка с него, а когато
това е невъзможно – върху неговата опаковка
или в документ, който придружава пиротехническото изделие. Пощенският адрес се представя
по разбираем начин за ползвателите и органите
за надзор на пазара.
(2) Вносителят гарантира, че пиротехническото изделие се придружава от инструкции и
информация за безопасност на български език.
Чл. 26. (1) Вносителят създава и поддържа
регистър, в който вписва данните по чл. 25, ал. 1,
регистрационния номер по чл. 16, търговското
наименование, общ тип и ако е приложимо,
подтип на всяко внасяно от него пиротехническо изделие и адрес на производствения обект.
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(2) Регистърът по ал. 1 се съхранява за срок
10 години от датата на пускане на пиротехническото изделие на пазара.
(3) Вносителят при мотивирано искане от
органите по чл. 27, ал. 2 ЗТИП или от компетентните органи на други държави членки
предоставя информацията по ал. 1.
(4) При прекратяване на дейността си вносителят предава регистъра по ал. 1 за съхранение
на ДАМТН.
Чл. 27. Вносителят гарантира, че докато
отговаря за дадено пиротехническо изделие,
условията на съхранение или транспортиране не
застрашават съответствието му със съществените изисквания, определени в приложение № 1.
Чл. 28. (1) Вносителят с цел защитата на
здравето и на безопасността на потребителите,
предвид рисковете, които представлява дадено
пиротехническо изделие, и при обосновано
искане от органите по чл. 27, ал. 2 ЗТИП
провежда изпитвания на образци от предоставените на пазара пиротехнически изделия,
провежда разследвания и ако е необходимо,
поддържа регистър на сигнали и жалби, на
несъответстващи на изискванията на наредбата
пиротехнически изделия и на изземвания на
пиротехнически изделия.
(2) Вносителят информира дистрибуторите
за предприетите от него действия по ал. 1.
Чл. 29. (1) Вносителят, когато смята или има
основание да смята, че пуснато от него на пазара пиротехническо изделие не съответства на
наредбата, незабавно предприема необходимите
коригиращи мерки, за да приведе пиротехническото изделие в съответствие, да го изтегли
или да го изземе, ако това е целесъобразно.
(2) В случаите по ал. 1, когато пиротехническото изделие представлява риск, вносителят
информира незабавно за това органите по чл. 27,
ал. 2 ЗТИП и компетентните органи на другите
държави членки, в които пиротехническото
изделие е предоставено на пазара, като представя подробни данни, по-специално – относно
несъответствието на пиротехническото изделие
с изискванията и за предприетите коригиращи
мерки.
Чл. 30. Вносителят в продължение на 10 години след пускането на пиротехническото
изделие на пазара съхранява копие от ЕС декларацията за съответствие на разположение
на органите по чл. 27, ал. 2 ЗТИП и гарантира,
че при поискване от тези органи може да предостави техническата документация.
Чл. 31. (1) Вносителят при обосновано искане от органите по чл. 27, ал. 2 ЗТИП предоставя
на хартиен или на електронен носител на български или на друг посочен от тях език цялата
информация и документация, необходима за
доказване на съответствието на пиротехническото изделие с наредбата.
(2) Вносителят сътрудничи на органите по
чл. 27, ал. 2 ЗТИП по тяхно искане при всяко
предприето действие за отстраняване на ри-
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скове, свързани с пиротехническите изделия,
които е пуснал на пазара.
Раздел IV
Задължения на дистрибуторите
Чл. 32. Когато предоставя пиротехническо
изделие на пазара, дистрибуторът действа с
дължимата грижа по отношение на изискванията на тази наредба.
Чл. 33. Преди да предостави дадено пиротехническо изделие на пазара, дистрибуторът
проверява дали е нанесена маркировката „СЕ“,
дали е придружено от изискваните документи,
от инструкции и информация за безопасност на
български език, както и дали производителят и
вносителят са спазили изискванията съответно
на чл. 13 и 14 и на чл. 25.
Чл. 34. (1) Когато дистрибуторът смята или
има основание да смята, че дадено пиротехническо изделие не съответства на съществените
изисквания, определени в приложение № 1, той
не предоставя пиротехническото изделие на
пазара, докато не бъде приведено в съответствие.
(2) В случаите по ал. 1, когато пиротехническото изделие представлява риск, дистрибуторът
информира за това производителя или вносителя, както и органите по чл. 27, ал. 2 ЗТИП.
Чл. 35. Дистрибуторът гарантира, че докато
отговаря за дадено пиротехническо изделие,
условията на съхранение или транспортиране не
застрашават съответствието му със съществените изисквания, определени в приложение № 1.
Чл. 36. (1) Дистрибуторът, когато смята
или има основание да смята, че предоставено
от него на пазара пиротехническо изделие не
съответства на наредбата, следва да се увери,
че са предприети необходимите коригиращи
мерки за привеждането му в съответствие, за
изтеглянето или изземването му, ако е целесъобразно.
(2) В случаите по ал. 1, когато пиротехническото изделие представлява риск, дистрибуторът информира незабавно за това органите по
чл. 27, ал. 2 ЗТИП и компетентните органи на
другите държави членки, в които пиротехническото изделие е предоставено на пазара, като
представя подробни данни, по-специално – относно несъответствието на пиротехническото
изделие с изискванията и за предприетите
коригиращи мерки.
Чл. 37. (1) При обосновано искане от органите по чл. 27, ал. 2 ЗТИП дистрибуторът
предоставя на хартиен или на електронен
носител цялата информация и документация,
необходима за доказване на съответствието на
пиротехническото изделие с наредбата.
(2) Дистрибуторът сътрудничи на органите
по чл. 27, ал. 2 ЗТИП по тяхно искане при
всяко предприето действие за отстраняване на
рискове, свързани с пиротехническите изделия,
които е предоставил на пазара.
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Раздел V
Случаи, при които задълженията на производителя се прилагат и към вносителя и
дистрибутора
Чл. 38. Когато вносител или дистрибутор
пуска пиротехническо изделие на пазара със
своето име или търговска марка или променя
пиротехническо изделие, което вече е пуснато
на пазара, по такъв начин, че съответствието
с изискванията на наредбата може да бъде
засегнато, той се счита за производител и изпълнява задълженията на производителя по
глава пета, раздел I.
Раздел VI
Идентификация на икономическите оператори
Чл. 39. (1) Икономическите оператори поддържат регистър, който съдържа информация
за всеки икономически оператор, който им е
доставил пиротехническо изделие, както и за
всеки икономически оператор, на когото са
доставили пиротехническо изделие.
(2) Информацията по ал. 1 и документите,
които доказват осъществената доставка, се
съхранява за период 10 години след датата на
доставката и се предоставя на органите по
чл. 27, ал. 2 ЗТИП по тяхно искане.
(3) Задълженията по ал. 1 и 2 могат да се
изпълняват чрез регистрите по чл. 31 и 45 от
Закона за оръжията, боеприпасите, взривните
вещества и пиротехническите изделия, доколкото тези регистри отговарят на изискванията
по ал. 1 и 2.
Г л а в а

ш е с т а

ЕТИКЕТИРАНЕ
Раздел I
Етикетиране на пиротехническите изделия,
различни от пиротехнически изделия за превозни средства
Чл. 40. (1) Производителят поставя върху
всяко пиротехническо изделие на видимо
място незаличим и четлив етикет на официалния/официалните език/езици на държавата
членка, в която пиротехническото изделие се
предоставя на пазара.
(2) Когато пиротехническото изделие се предоставя на пазара на територията на Република
България, етикетът по ал. 1 е на български език.
(3) Данните върху етикета трябва да са ясни,
разбираеми и съдържателни.
(4) Когато върху пиротехническото изделие
няма достатъчно място, за да бъдат спазени
изискванията за етикетиране по чл. 41, информацията се предоставя върху най-малката
опаковка.
Чл. 41. Етикетът по чл. 40, ал. 1 съдържа:
1. информацията за производителя по чл. 14,
ал. 1, а когато производителят е установен в
трета държава – и информацията за вносителя
по чл. 25, ал. 1;
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2. наименование, тип и категория на изделието;
3. регистрационен номер съгласно приложение № 4;
4. номер на продукт, партиден или сериен
номер;
5. инструкции за употреба;
6. нетното съдържание на взривното вещество;
7. информация за ограниченията по чл. 6;
8. за фойерверки от категории F3 и F4 – годината на производство;
9. за фойерверки от категория F1 – когато
е приложимо, указание „само за употреба на
открито“ и посочване на минималните разстояния на безопасност;
10. за фойерверки от категория F2 – указание „само за употреба на открито“ и когато
е приложимо – посочване на минималните
разстояния на безопасност;
11. за фойерверки от категория F3 – указание
„само за употреба на открито“ и посочване на
минималните разстояния на безопасност;
12. за фойерверки от категория F4 – указание
„за употреба само от лица със специализирани
познания“ и посочване на минималните разстояния на безопасност;
13. за сценичните пиротехнически изделия от
категория Т1, когато е приложимо – указание
„само за употреба на открито“ и посочване
на минималните разстояния на безопасност;
14. за сценичните пиротехнически изделия от
категория Т2 – указание „за употреба само от
лица със специализирани познания“ и посочване
на минималните разстояния на безопасност.
Раздел II
Етикетиране на пиротехническите изделия за
превозни средства
Чл. 42. (1) Етикетът на пиротехническото
изделие за превозни средства съдържа информацията за производителя по чл. 14, ал. 1,
наименованието и типа на пиротехническото
изделие, неговия регистрационен номер, номер
на продукт, партиден или сериен номер и когато е необходимо, инструкции за безопасност.
(2) Когато върху пиротехническото изделие
за превозни средства няма достатъчно място, за
да бъдат спазени изискванията за етикетиране
по ал. 1, информацията се предоставя върху
опаковката.
Чл. 43. (1) Пиротехническото изделие за
превозни средства се придружава от информационен лист за безопасност, съставен в
съответствие с приложение II към 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,
за изменение на Директива 1999/45/ЕО и за
отмяна на Регламент (ЕИО) № 793/93 на Съве-
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та и Регламент (ЕО) № 1488/94 на Комисията,
както и на Директива 76/769/ЕИО на Съвета
и директиви 91/155/ЕИО, 93/67/ЕИО, 93/105/
ЕО и 2000/21/ЕО на Комисията (ОВ, L 396,
30.12.2006 г., стр. 1 – 849), който се предоставя
на професионалния потребител на посочения
от него език.
(2) Информационният лист за безопасност
по ал. 1 може да се предоставя на хартиен
или електронен носител в зависимост от възможностите на професионалния потребител
за достъп до него.
Г л а в а

с е д м а

СЪОТВЕТСТВИЕ НА ПИРОТЕХНИЧЕСКИТЕ ИЗДЕЛИЯ
Раздел I
Презумпция за съответствие на пиротехническите изделия
Чл. 44. Пиротехнически изделия, които
съответстват на хармонизираните стандарти
или на части от тях, данните за които са
били публикувани в „Официален вестник“ на
Европейския съюз, се счита, че отговарят на
съществените изисквания, посочени в приложение № 1, обхванати от тези стандарти или
части от тях.
Раздел II
Процедури за оценяване на съответствието
Чл. 45. За оценяване на съответствието
на пиротехническо изделие производителят
прилага една от следните процедури съгласно
приложение № 2:
1. „ЕС изследване на типа“ (модул B) в
съчетание със:
а) „Съответствие с типа въз основа на вътрешен производствен контрол с надзор на проверката на продукта на случайни интервали“
(модул С2), или с
б) „Съответствие с типа въз основа на осигуряване на качеството на производството“
(модул D), или с
в) „Съответствие с типа въз основа на осигуряване на качеството на продукта“ (модул Е);
2. „Съответствие въз основа на проверка на
единичен продукт“ (модул G);
3. „Съответствие въз основа на пълно осигуряване на качеството“ (модул H), когато
се извършва оценяване на съответствието на
фойерверки от категория F4.
Раздел III
ЕС декларация за съответствие
Чл. 46. ЕС декларацията за съответствие
потвърждава, че е доказано съответствието
със съществените изисквания, определени в
приложение № 1.
Чл. 47. ЕС декларацията за съответствие се
съставя по образеца съгласно приложение № 3,
съдържа елементите, определени в съответните
модули съгласно приложение № 2, и се акту-
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ализира редовно. Когато пиротехническото
изделие се пуска или предоставя на пазара на
територията на Република България и ЕС и
декларацията не е съставена на български език,
тя се превежда на български език.
Чл. 48. (1) Когато приложимите към пиротехническото изделие нормативни актове, които
изискват ЕС декларация за съответствие, са
повече от един, производителят изготвя само
една ЕС декларация за съответствие, в която се
посочват съответните актове на Европейския
съюз и данните за публикуването им.
(2) Задължението по ал. 1 може да се изпълни чрез съставяне на досие от отделни ЕС
декларации за съответствие, които се изискват
от всички приложими за пиротехническото
изделие актове на Европейския съюз.
Чл. 49. Като изготвя ЕС декларацията за
съответствие, производителят поема отговорността за съответствието на пиротехническото
изделие с изискванията на наредбата.
Раздел IV
Правила и условия за нанасянето на маркировката „СЕ“ и на други маркировки
Чл. 50. За маркировката „СЕ“ се прилагат
общите принципи, установени в чл. 30 от
Регламент (ЕО) № 765/2008 на Европейския
парламент и на Съвета от 9 юли 2008 г. за
определяне на изискванията за акредитация и
надзор на пазара във връзка с предлагането на
пазара на продукти и за отмяна на Регламент
(ЕИО) № 339/93 (ОВ, L 218 от 13.08.2008 г.,
стр. 30 – 47).
Чл. 51. Маркировката „CE“ се нанася върху
пиротехническото изделие така, че да бъде
видима, четлива и незаличима. Когато това
не е възможно или не може да бъде гарантирано поради естеството на пиротехническото
изделие, тя се нанася върху опаковката и в
придружаващите документи.
Чл. 52. Маркировката „CE“ се нанася, преди
пиротехническото изделие да бъде пуснато на
пазара.
Чл. 53. Маркировката „CE“ е следвана от
идентификационния номер на нотифицирания
орган, когато този орган участва в оценяването на съответствието на пиротехническото
изделие на етапа на производствения контрол.
Идентификационният номер на нотифицирания
орган се нанася от самия орган или по негови
указания – от производителя.
Чл. 54. Маркировката „CE“ и идентификационният номер на нотифицирания орган
могат да бъдат следвани от друг знак, указващ
специален риск или употреба.
Г л а в а

о с м а

НОТИФИЦИРАНИ ОРГАНИ
Раздел I
Изисквания към лицата, които кандидатстват
за разрешение за оценяване на съответствието
Чл. 55. (1) Лицето, което кандидатства за
получаване на разрешение за извършване на
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оценяване на съответствието на пиротехническите изделия, трябва да отговаря на изискванията на чл. 10, ал. 1 ЗТИП.
(2) В допълнение на изискванията по ал. 1
лицето, което кандидатства за получаване на
разрешение за извършване на оценяване на
съответствието на пиротехническите изделия,
както и членовете на неговото висше ръководство и персонал не могат:
1. да бъдат проектанти, производители,
снабдители, собственици, ползватели, купувачи,
не могат да бъдат лица, които монтират или
осъществяват поддръжка на пиротехническите
изделия и/или на взривните вещества, или са
представители на някое от тези лица;
2. да вземат пряко участие в проектирането,
производството или конструирането, продажбата, монтирането, използването или поддръжката
на пиротехнически изделия и/или на взривни
вещества, както и да представляват лицата,
ангажирани в тези дейности;
3. да извършват дейност, включително консултантска, която може да е в противоречие
с тяхната независима преценка или почтено
поведение по отношение на дейностите по
оценяване на съответствието на пиротехнически изделия.
(3) Лицето по ал. 1 трябва:
1. да е в състояние да осъществява всички
задачи по оценяване на съответствието, предвидени за него съгласно приложение № 2 и по
отношение на които органът е бил нотифициран,
независимо дали тези задачи се изпълняват от
самия орган за оценяване на съответствието,
или от негово име и на негова отговорност;
2. да разполага с описания на процедурите, в
съответствие с които се извършва оценяването
на съответствието, гарантиращи прозрачността
и възможността за повтаряне на тези процедури,
и да прилага подходящи политика и процедури, които да позволяват разграничение между
задачите, които изпълнява като нотифициран
орган, и всички други дейности;
3. да разполага с процедури за изпълнение
на своите дейности, които надлежно отчитат
размера на дадено предприятие, сектора, в който осъществява дейност, и неговата структура,
степента на сложност на съответната технология
на продукта и масовия или серийния характер
на производството;
4. да участва в съответните органи по стандартизация и в координационната група на
нотифицираните органи, създадена съгласно
съответното законодателство на Европейския
съюз за хармонизация, или да е добре информиран за дейността на тези структури и да
прилага като общи насоки административните
решения и документи, приети в резултат от
работата на тази група.
(4) Ръководителите на лицето по ал. 1, както
и неговият персонал трябва:
1. да имат добро техническо и професионално
обучение, обхващащо дейността по оценяване,
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познания за изискванията на оценките, подходящи познания за съществените изисквания,
за съответните хармонизирани стандарти и
за приложимото действащо законодателство;
2. да притежават висока степен на почтено
професионално поведение, което гарантира
независимост от морален натиск или финансови подбуди, които могат да повлияят на преценката им или на резултатите от дейностите
по оценяване на съответствието, особено по
отношение на заинтересуваните лица.
(5) Изискванията по ал. 2, т. 1 не изключват
възможността за употреба на пиротехнически
изделия и/или взривни вещества, необходими за
дейностите на органа за оценяване на съответствието, или за употребата на пиротехнически
изделия за лични цели.
(6) Възнаграждението на висшето ръководство и на персонала, отговорен за изпълнението
на задачите по оценяване на съответствието,
на органа за оценяване на съответствието не
зависи от броя на извършените оценки или от
резултатите от тях.
(7) Когато лицето по ал. 1 възнамерява да
възложи конкретни задачи, свързани с оценяване на съответствието, на подизпълнители
или използва поделенията си, той гарантира, че
подизпълнителят и/или поделението отговарят
на изискванията на този член и информира
ДАМТН за това.
(8) В случаите по ал. 7 лицето по ал. 1 следва
да получи съгласието на производителя.
(9) Лицето по ал. 1 има разработена процедура за разглеждане на възражения срещу
негови решения, свързани с оценяването на
съответствието на пиротехнически изделия.
Раздел II
Презумпция за съответствие на нотифицираните органи
Чл. 56. Когато лицето, което кандидатства
за получаване на разрешение за извършване на
оценяване на съответствието, доказва своето
съответствие с критериите, определени в съответните хармонизирани стандарти или части
от тях, данните за които са били публикувани
в „Официален вестник“ на Европейския съюз,
се счита, че той отговаря на изискванията,
посочени в чл. 55, доколкото приложимите хармонизирани стандарти обхващат тези
изисквания.
Раздел III
Заявление за получаване на разрешение за
оценяване на съответствието
Чл. 57. (1) Лицето по чл. 55 подава до
председателя на ДАМТН писмено заявление,
в което се посочват изделията 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;
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2. справка в табличен вид, съдържаща видовете пиротехнически изделия, приложимите за
тях процедури за оценяване на съответствието,
за които лицето твърди, че е компетентно,
хармонизираните стандарти или методиките
и инструкциите за измерване и изпитване,
които ще се прилагат при оценяване на съответствието;
3. копия от трудовите договори на персонала,
професионална автобиография, придружена
от документ за завършено образование и допълнително придобита квалификация, както
и справка относно неговата компетентност и
опит за извършване на оценяване на съответствието по заявения обхват;
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 или поделения, когато има такива;
6. декларация от лицето, че ще съгласува
избраните от него подизпълнители с производителя или с упълномощения му представител
и че подизпълнителите ще отговарят на изискванията на чл. 55;
7. копие от сертификатите за акредитация
на лабораториите съгласно БДС ЕN ISO/IEC
17025 или на органите за контрол съгласно БДС
EN ISO/IEC 17020, в чийто обхват попадат видовете изделия, за които лицето кандидатства,
когато има такива;
8. декларации от лицето и от наетия от него
персонал за обстоятелствата по чл. 55, ал. 1,
т. 1 и по чл. 10, ал. 1, т. 3, 5 и 8 ЗТИП;
9. удостоверение от съответните компетентни органи за обстоятелството по чл. 10, ал. 1,
т. 7 ЗТИП;
10. копие от договора за застраховка за вредите, които могат да настъпят вследствие на
неизпълнение на задълженията му, свързани
с дейностите по оценяване на съответствието;
11. списък на стандартите по чл. 44, които
притежава, отнасящи се до изделията, посочени
в заявлението;
12. методики и инструкции за изпитване на
изделията, когато не се прилагат стандартите
по чл. 44;
13. 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;
14. наръчник и процедурите на системата
по качеството;
15. документираните процедури за оценяване на съответствието, за които кандидатства;
16. документирана процедура за разглеждане
на възражения срещу негови решения;
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17. документ за платена такса за установяване
съответствието на документите с изискванията
на чл. 10, ал. 1 и 2 ЗТИП по 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.
(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 – 7, 9 – 13, 15
и 16;
2. сертификат за акредитация от орган по
акредитация в зависимост от изделията и процедурите, за които кандидатства:
а) за „ЕС изследване на типа“ – по стандарти
БДС EN ISO/IEC 17020 или БДС EN ISO/IEC
17065 и БДС EN ISO/IEC 17025;
б) за „Съответствие с типа въз основа на
вътрешен производствен контрол с надзор на
проверката на продукта на случайни интервали“ – по стандарти БДС EN ISO/IEC 17025 и
БДС EN ISO/IEC 17065 или БДС EN ISO/IEC
17020 и БДС EN ISO/IEC 17025;
в) за „Съответствие с типа въз основа на осигуряване качеството на производството“ – по
стандарт БДС ЕN ISO/IEC 17021;
г) за „Осигуряване качеството на продукта“ – по стандарт БДС ЕN ISO/IEC 17021;
д) за „Съответствие въз основа на проверка
на единичен продукт“ – по стандарти БДС
EN ISO/IEC 17020 и БДС EN ISO/IEC 17025
или БДС EN ISO/IEC 17065 и БДС EN ISO/
IEC 17025;
е) за „Съответствие въз основа на пълно
осигуряване на качеството“ – по стандарт БДС
ЕN 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 Държавната
агенция за метрологичен и технически надзор
по Закона за държавните такси.
Раздел IV
Процедура за издаване на разрешение за извършване на оценяване на съответствието
Чл. 58. (1) Оценяването на изпълнението
на изискванията по чл. 55 и 56 се извършва
съгласно процедура, утвърдена от председателя
на ДАМТН.
(2) В срок до 6 месеца от получаването на
документите по чл. 57 председателят на ДАМТН
взема решение за издаване на разрешение за
извършване на оценяване на съответствието на
пиротехнически изделия или отказва издава-
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нето му с мотивирана заповед. Издаването на
разрешение за оценяване на съответствието на
пиротехнически изделия се извършва по реда
на чл. 12а ЗТИП.
(3) При изда ва не на разрешен ие т о за
оценяване на съответствието на пиротехнически изделия 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 преотстъпва на други физически или юридически лица.
(5) При ограничаване, спиране на действието
или оттегляне на нотифицирането или когато
нотифицираният орган преустанови дейността
си, ДАМТН предприема подходящи действия,
за да гарантира, че досиетата на този орган се
обработват или се съхраняват от друг нотифициран орган и се предоставят при поискване
на ДАМТН.
Г л а в а

д е в е т а

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА НОТИФИЦИРАНИТЕ
ОРГАНИ
Чл. 59. Нотифицираният орган извършва
оценяване на съответствието на изделието
съгласно процедури за оценяване на съответствието, определени в приложение № 2. Нотифицираният орган поема пълната отговорност
за задачите, изпълнявани от подизпълнителя/
подизпълнителите или неговите поделения, без
значение къде са установени те.
Чл. 60. Нотифицираният орган съхранява и предоставя при поискване от ДАМТН
съответните документи относно оценката на
квалификацията на подизпълнителя или на
поделението и работата, извършена от тях
съгласно приложение № 2.
Чл. 61. Нотифицираният орган извършва
оценяването на съответствието по пропорционален начин, като се избягва ненужната тежест
за икономическите оператори. Нотифицираният
орган осъществява своята дейност, като надлежно отчита размера на дадено предприятие,
сектора, в който то осъществява дейността си,
неговата структура, степента на сложност на
съответната технология на продукта и масовия
или серийния характер на производството.
Чл. 62. (1) Нотифицираният орган определя
регистрационен номер, съставен съгласно приложение № 4, и води регистър на пиротехническите изделия, за които е издал сертификат за
ЕС изследване на типа съгласно процедурата
„ЕС изследване на типа“ (модул В), сертификат
за съответствие съгласно процедурата „Съответствие въз основа на проверка на единичен
продукт“ (модул G) или одобрение на системата
по качеството съгласно процедурата „Съответствие въз основа на пълно осигуряване на
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качеството“ (модул Н). Нотифицираният орган
редовно актуализира регистъра и го прави
публично достояние чрез интернет.
(2) Регистърът по ал. 1 съдържа информацията и се води във формата съгласно приложение № 5. Той се съхранява за срок 10 години
от датата, на която нотифицираният орган е
издал съответния сертификат или одобрение.
(3) При отнемане на разрешението за извършване на оценяване на съответствието нотифицираният орган предава регистъра по ал. 1
на друг нотифициран орган или на ДАМТН.
Чл. 63. Когато нотифицираният орган прецени, че определен производител не е изпълнил
съществените изисквания, определени в приложение № 1 или в съответстващите хармонизирани стандарти, или в други технически
спецификации, той изисква от този производител да предприеме подходящите коригиращи
мерки и не издава сертификат за съответствие.
Чл. 64. Когато в процеса на наблюдение
за съответствие след издаването на сертификата нотифицираният орган установи, че
пиротехническото изделие вече не отговаря на
изискванията, той изисква от производителя
да предприеме подходящи коригиращи мерки
и спира действието или отнема сертификата,
ако това се налага.
Чл. 65. Когато не са предприети коригиращи
мерки или те не дадат необходимия резултат,
нотифицираният орган ограничава, спира
действието или отнема всякакви сертификати
в зависимост от случая.
Чл. 66. Нотифицираният орган информира
ДАМТН за:
1. всеки отказ, ограничаване, спиране на
действието или отнемане на сертификати;
2. всякакви обстоятелства, които влияят
върху обхвата или условията за нотифициране;
3. всички искания за получаване на информация, получени от органите за надзор
на пазара относно дейности по оценяване на
съответствието;
4. при поискване – за дейностите по оценяване на съответствието, извършени в обхвата
на тяхната нотификация, и за всякакви други
извършени дейности, вк лючително извън
територията на страната, или възлагане на
подизпълнители.
Чл. 67. Нотифицираният орган предоставя
на нотифицираните органи от други държави
членки, осъществяващи подобни дейности по
оценяване на съответствието, чийто предмет
са същите пиротехнически изделия, съответната информация по проблеми, свързани с
отрицателни и – при поискване, положителни
резултати от оценяване на съответствието.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. По смисъла на наредбата:
1. „Пиротехническо изделие“ е всяко изделие, което съдържа взривни вещества или
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взривна смес от вещества, предназначено да
произведе топлина, светлина, звук, газ или
дим или комбинация от такива ефекти чрез
самоподдържащи се екзотермични химични
реакции.
2. „Фойерверк“ е пиротехническо изделие
за увеселителни цели.
3. „Сценично пиротехническо изделие“ е
пиротехническо изделие, предназначено за
употреба на сцена в закрити помещения или
на открито, включително във филмови или
телевизионни продукции, или за друга сходна
употреба.
4. „Пиротехнически изделия за превозни
средства“ са части от устройства за безопасност
в превозни средства, които съдържат пиротехнически вещества, използвани за задействане
на тези или други устройства.
5. „Боеприпаси“ са снаряди, метателни
заряди и халосни боеприпаси, използвани в
преносимо огнестрелно оръжие, други огнестрелни оръжия и артилерия.
6. „Лице със специализирани познания“ е
лице, което е оправомощено съгласно законодателството на държава членка да борави със и/
или да използва на нейна територия фойерверки
от категория F4, сценични пиротехнически
изделия от категория Т2 и/или други пиротехнически изделия от категория Р2.
7. „Предоставяне на пазара“ е всяка доставка
на пиротехническо изделие за дистрибуция,
потребление или използване на пазара на Европейския съюз в процеса на търговска дейност,
срещу заплащане или безплатно.
8. „Пускане на пазара“ е предоставянето на
пиротехническо изделие на пазара на Европейския съюз за първи път.
9. „Производител“ е физическо или юридическо лице, което произвежда пиротехническо
изделие или което възлага проектирането или
производството на такова изделие и предлага
това пиротехническо изделие на пазара със
своето име или търговска марка.
10. „Вносител“ е всяко физическо или юридическо лице, установено в Европейския съюз,
което пуска на пазара на Европейския съюз
пиротехническо изделие от трета държава.
11. „Дистрибутор“ е всяко физическо или
юридическо лице във веригата на доставка, различно от производителя или вносителя, което
предоставя пиротехническо изделие на пазара.
12. „Упълномощен представител“ е всяко
физическо или юридическо лице, установено
в Европейския съюз, което е упълномощено
писмено от производител да действа от негово
име във връзка с определени задачи.
13. „Икономически оператори“ са производителят, упълномощеният представител,
вносителят и дистрибуторът.
14. „Техническа спецификация“ е документ,
определящ техническите изисквания, които
трябва да бъдат изпълнени за определено пиротехническо изделие.
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15. „Хармонизиран стандарт“ е хармонизиран стандарт по смисъла на чл. 2, параграф 1,
буква „в“ от Регламент (ЕС) № 1025/2012 на
Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно европейската стандартизация, за изменение на директиви 89/686/
ЕИО и 93/15/ЕИО на Съвета и на директиви
94/9/ЕО, 94/25/ЕО, 95/16/ЕО, 97/23/ЕО, 98/34/
ЕО, 2004/22/ЕО, 2007/23/ЕО, 2009/23/ЕО и
2009/105/ЕО на Европейския парламент и на
Съвета и за отмяна на Решение № 87/95/ЕИО
на Съвета и на Решение № 1673/2006/ЕО на
Европейския парламент и на Съвета (ОВ, L 316
от 14.11.2012 г., стр. 12 – 33).
16. „Акредитация“ е акредитация по смисъла
на чл. 2, т. 10 от Регламент (ЕО) № 765/2008.
17. „Оценяване на съответствието“ е процес,
който доказва дали са изпълнени съществените
изисквания по наредбата, свързани с дадено
пиротехническо изделие.
18. „Орган за оценяване на съответствието“
е орган, осъществяващ дейности по оценяване
на съответствието, включително калибриране,
изпитване, сертификация и контрол.
19. „Изземване“ е всяка мярка, целяща да
постигне връщане на пиротехническо изделие,
което вече е било предоставено на крайния
ползвател.
20. „Изтегляне“ е всяка мярка, целяща предотвратяване на предоставянето на пазара на
пиротехническо изделие, което е във веригата
на доставка.
21. „Законодателство на Европейския съюз
за хармонизация“ е законодателството на Европейския съюз, което хармонизира условията
за предлагане на продукти на пазара.
22. „Маркировка „CE“ е маркировка, чрез
която производителят указва, че пиротехническото изделие е в съответствие с приложимите
изисквания, установени в законодателството на
Европейския съюз за хармонизация, предвиждащо нейното нанасяне.
§ 2. Наредбата въвежда разпоредбите на
Директива 2013/29/ЕС на Европейския парламент и на Съвета за хармонизиране на законодателствата на държавите членки за предоставяне на пазара на пиротехнически изделия
(ОВ, L 178 от 28.06.2013 г., стр. 27 – 65) и на
Директива за изпълнение 2014/58/ЕС на Комисията от 16 април 2014 г. относно създаването
съгласно Директива 2007/23/ЕО на Европейския
парламент и на Съвета на система за проследяване на пиротехнически изделия (ОВ, L 115
от 17.04.2014 г., стр. 28 – 31).
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ
§ 3. Наредбата се приема на основание чл. 7,
ал. 1 от Закона за техническите изисквания
към продуктите.
§ 4. Наредбата влиза в сила от 1 юли 2015 г.,
с изключение на разпоредбите на чл. 16, 17, 26,
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чл. 41, т. 3 и чл. 62, които влизат в сила от
17 октомври 2016 г.
§ 5. (1) Пиротехнически изделия, пуснати на
пазара преди 1 юли 2015 г., които отговарят на
изискванията на Наредбата за съществените
изисквания и оценяване на съответствието на
пиротехническите изделия, приета с Постановление № 315 на Министерския съвет от 2009 г.
(обн., ДВ, бр. 102 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 75
от 2013 г., бр. 13 от 2015 г.), се предоставят на
пазара до изчерпване на наличните количества.
(2) Националните разрешения за пиротехнически изделия за превозни средства, включително за резервни части за тях, издадени
от държавите – членки на Европейския съюз,
или от държави – страни по Споразумението
за Европейското икономическо пространство,
преди 4 юли 2013 г., са валидни до изтичането
на срока им.
(3) Сертификатите, издадени в съответствие
с наредбата по ал. 1 или законодателството
на държавите – членки на Европейския съюз,
или на държави – страни по Споразумението
за Европейското икономическо пространство,
което въвежда Директива 2007/23/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 май
2007 г. относно пускането на пазара на пиротехнически изделия (ОВ, L 154 от 14.06.2007 г.,
стр. 1 – 21), са валидни за целите на наредбата.
Приложение № 1
към чл. 9
СЪЩЕСТВЕНИ ИЗИСКВАНИЯ
1. Всяко пиротехническо изделие трябва да
притежава функционалните характеристики, посочени от производителя на нотифицирания орган,
с оглед гарантиране на максимална сигурност и
надеждност.
2. Всяко пиротехническо изделие трябва да
бъде проектирано и произвеждано по такъв начин,
че да може да се обезврежда по безопасен начин
чрез подходящ процес и с минимално въздействие
върху околната среда.
3. Всяко пиротехническо изделие трябва да
функционира правилно, когато се използва по
предназначение. Всяко пиротехническо изделие
трябва да бъде изпитвано при реални условия.
При невъзможност това да стане в лаборатория
изпитванията трябва да бъдат проведени при условията, в които пиротехническото изделие ще се
използва. Следната информация и характеристики
трябва да бъдат отчетени или изпитани, в случай
че са приложими:
а) проект, конструкция и характерни свойства,
включително подробен химически състав (маса и
процентно съдържание на използвани вещества),
и размери;
б) физическа и химическа стабилност на пиротехническото изделие при всички нормални и
предвидими условия на околната среда;
в) чувствителност при нормални и предвидими
условия на боравене и превоз;
г) съвместимост на всички компоненти по
отношение на тяхната химическа стабилност;
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д) устойчивост на пиротехническото изделие
на влага, когато е предназначено за употреба
при влажни или мокри условия и когато влагата
може да окаже неблагоприятно въздействие върху
неговата безопасност или надеждност;
е) устойчивост на ниски и високи температури,
когато пиротехническото изделие е предназначено
за съхранение или употреба при такива температури и охлаждането или нагряването на компонент
или на пиротехническото изделие като цяло могат да окажат неблагоприятно въздействие върху
неговата безопасност или надеждност;
ж) мерки за безопасност за предотвратяване на
преждевременно или непреднамерено запалване
или задействане;
з) подходящи инструкции и при необходимост – маркировка за безопасно боравене, съхранение, употреба (включително безопасни разстояния)
и обезвреждане;
и) устойчивост на пиротехническото изделие,
на неговата опаковка или на други компоненти
срещу влошаване на състоянието при нормални
и предвидими условия на съхранение;
к) спецификация на всички необходими уреди
и принадлежности и инструкции за безопасна
употреба на пиротехническото изделие.
По време на превоз и нормално боравене пиротехническото изделие трябва да съдържа състава на
пиротехническата смес, освен ако производителят
е предвидил друго в инструкциите за употреба.
4. Пиротехническото изделие не трябва да
съдържа детониращи взривни вещества, различни от черен барут или възпламенителен състав,
освен за пиротехнически изделия от категории
P1, P2 и T2 и фойерверки от категория F4, които
отговарят на следните условия:
а) детониращото взривно вещество да не може
да бъде лесно извлечено от изделието;
б) за категория Р1 – пиротехническото изделие
да не може да функционира като детониращо
взривно вещество или, така както е проектирано
и произведено, да не може самото то да инициира
вторични взривни вещества;
в) за категории F4, Т2 и Р2 – пиротехническото изделие е проектирано и предназначено да не
функционира като детониращо взривно вещество
или ако е проектирано да детонира, самото то,
така както е проектирано и произведено, да не
може да инициира вторични взривни вещества.
5. Различните групи пиротехнически изделия
трябва също да отговарят най-малко на следните
изисквания:
А. Фойерверки:
1. Производителят отнася фойерверките към
различните категории съгласно чл. 5, характеризиращи се по нетно съдържание на взривното
вещество, безопасни разстояния, ниво на шума
или други подобни характеристики. Категорията
трябва да е ясно посочена на етикета:
а) за фойерверки от категория F1 трябва да са
спазени следните изисквания:
аа) разстоянието на безопасност да бъде наймалко 1 m; въпреки това, когато е уместно, разстоянието на безопасност може да бъде по-малко;
бб) максималната стойност на нивото на шум
не трябва да надвишава 120 dB (A, imp) или екви-

С Т Р.

24

ДЪРЖАВЕН

валентно ниво на шум, измерено посредством друг
подходящ метод, на разстоянието на безопасност;
вв) категория F1 не трябва да включва звукови
петарди, пиробатерии от звукови петарди, звукови
петарди със светлинен ефект и пиробатерии от
звукови петарди със светлинен ефект;
гг) гърмящите топчета за хвърляне на земята
от категория F1 не трябва да съдържат повече от
2,5 mg сребърен фулминат;
б) за фойерверки от категория F2 трябва да са
спазени следните изисквания:
аа) разстоянието на безопасност трябва да бъде
най-малко 8 m; въпреки това, когато е уместно,
разстоянието на безопасност може да бъде помалко;
бб) максималната стойност на нивото на шум
не трябва да надвишава 120 dB (A, imp) или еквивалентно ниво на шум, измерено посредством друг
подходящ метод, на разстоянието на безопасност;
в) за фойерверки от категория F3 трябва да са
спазени следните изисквания:
аа) разстоянието на безопасност трябва да
бъде най-малко 15 m; въпреки това, когато е
уместно, разстоянието на безопасност може да
бъде по-малко;
бб) максималната стойност на нивото на шум
не трябва да надвишава 120 dB (A, imp) или еквивалентно ниво на шум, измерено посредством друг
подходящ метод, на разстоянието на безопасност.
2. Фойерверките могат да се произвеждат
само от материали, които свеждат до минимум
риска за здравето, имуществото и околната среда,
причинен от отломки.
3. Начинът на запалване трябва да бъде ясно
видим или да бъде посочен върху етикета или в
инструкциите.
4. Фойерверките не трябва да извършват хаотично и непредсказуемо движение.
5. Фойерверките от категории F1, F2 и F3
трябва да бъдат защитени срещу непреднамерено
запалване чрез защитно покритие, чрез опаковката
или чрез устройството на изделието. Фойерверките от категория F4 трябва да бъдат защитени
срещу непреднамерено запалване чрез методи,
определени от производителя.
Б. Други пиротехнически изделия:
1. Пиротехническите изделия трябва да са проектирани по такъв начин, че рискът за здравето,
собствеността и околната среда да е сведен до
минимум при нормалната им употреба.
2. Начинът на запалване трябва да бъде ясно
видим или да бъде посочен върху етикета или в
инструкциите.
3. Пиротехническите изделия трябва да са
проектирани по такъв начин, че да се намали
до минимум рискът за здравето, имуществото и
околната среда от отломки при непреднамереното
им запалване.
4. В зависимост от случая пиротехническото
изделие трябва да функционира правилно до
изтичане на срока на годност, посочен от производителя.
В. Средства за запалване:
1. Средствата за запалване трябва да могат да
бъдат надеждно задействани и да имат достатъчен
капацитет за задействане при всички нормални
и предвидими условия на употреба.
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2. Средствата за запалване трябва да бъдат
защитени от електростатичен заряд при нормални
и предвидими условия на съхранение и употреба.
3. Електрическите средства за запалване трябва да бъдат защитени срещу електромагнитни
полета при нормални и предвидими условия на
съхранение и употреба.
4. Покритията на възпламенителните шнурове
трябва да имат необходимата механична якост и
да предпазват адекватно взривния пълнеж, когато
са подложени на нормално и предвидимо механично напрежение.
5. Параметрите за времето на горене на възпламенителните шнурове трябва да бъдат предоставяни заедно с пиротехническото изделие.
6. Електрическите характеристики (например
безопасен ток, съпротивление и др.) на електрическите средства за запалване трябва да се
предоставят заедно с пиротехническото изделие.
7. Проводниците на електрическите средства за
запалване трябва да бъдат с достатъчна изолация
и трябва да имат достатъчна механична якост,
включително здрава връзка със средството за
запалване, в зависимост от предназначението им.

Приложение № 2
към чл. 10, ал. 1
ПРОЦЕДУРИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ
НА СЪОТВЕТСТВИЕТО
МОДУЛ B: ЕС изследване на типа
1. ЕС изследване на типа е тази част от процедурата за оценяване на съответствието, при
която нотифициран орган изследва техническия
проект на пиротехническото изделие, проверява
и удостоверява, че техническият проект на пиротехническото изделие отговаря на изискванията
на наредбата, приложими към него.
2. ЕС изследване на типа се извършва като
оценка на пригодността на техническия проект
на пиротехническото изделие чрез изследване на
техническата документация и подкрепящите доказателства, посочени в т. 3, заедно с изследване
на образец от крайния продукт, представителен
за предвиденото производство (комбинация от
изследване на типа произведен продукт и изследване на проекта на типа).
3. Производителят подава заявление за ЕС
изследване на типа само до един нотифициран
орган по свой избор. Заявлението включва:
3.1. Името и адреса на производителя и името
и адреса на упълномощения представител, когато
заявлението се подава от него.
3.2. Писмена декларация, че същото заявление
не е подавано до друг нотифициран орган.
3.3. Техническата документация. Техническата
документация позволява да се оцени съответствието на пиротехническото изделие с приложимите
изисквания на наредбата и включва съответен
анализ и оценка на риска (рисковете); техническата документация определя точно приложимите
изисквания и обхваща дотолкова, доколкото е
необходимо за нуждите на оценяването, проекта,
производството и действието на пиротехническото
изделие; техническата документация съдържа, когато е приложимо, най-малко следните елементи:
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3.3.1. общо описание на пиротехническото
изделие;
3.3.2. конструктивни и производствени чертежи
и схеми на компонентите, сглобените единици,
електрическите вериги и др.;
3.3.3. описанията и обясненията, необходими
за разбиране на тези чертежи и схеми и за действието на пиротехническото изделие;
3.3.4. списък на хармонизираните стандарти,
приложени изцяло или частично, данните за
които са публикувани в „Официален вестник“
на Европейския съюз, и в случаите, когато тези
стандарти не са били приложени – описания на
решенията, приети за изпълнение на съществените
изисквания на наредбата, включително списък
на приложените други подходящи технически
спецификации; при частично приложени хармонизирани стандарти техническата документация
посочва частите, които са приложени;
3.3.5. резултати от извършените проектни изчисления, проведените изследвания и др.;
3.3.6. протоколи от изпитванията.
3.4. Представителни образци за предвижданото производство; нотифицираният орган може
да изисква допълнителни образци, ако такива са
необходими за осъществяване на програмата за
изпитвания.
3.5. Подкрепящи доказателства за решението за пригодност на техническия проект; тези
подкрепящи доказателства посочват всички използвани документи, по-специално в случаите,
когато съответните хармонизирани стандарти не
са били приложени изцяло; когато е необходимо,
подкрепящите доказателства включват резултатите от изпитванията, проведени в съответствие
с други подходящи технически спецификации от
съответната лаборатория на производителя или
от друга лаборатория от негово име и на негова
отговорност.
4. Нотифицираният орган:
4.1. Изследва техническата документация и
подкрепящите доказателства, за да оцени пригодността на техническия проект на пиротехническото изделие.
4.2. Удостоверява, че образецът/образците е/
са произведен(и) в съответствие с техническата
документация и определя елементите, проектирани в съответствие с приложимите разпоредби на
съответните хармонизирани стандарти, както и
елементите, проектирани в съответствие с други
подходящи технически спецификации.
4.3. Провежда подходящи изследвания и изпитвания или организира тяхното провеждане
с цел да провери дали в случаите, когато производителят е избрал да приложи решенията от
съответните хармонизирани стандарти, същите
са били приложени правилно.
4.4. Провежда подходящи изследвания и изпитвания или възлага тяхното провеждане с цел
да провери дали в случаите, когато решенията
от съответните хармонизирани стандарти не са
приложени, решенията, избрани от производителя,
включително тези в други приложени подходящи
технически спецификации, отговарят на съответните съществени изисквания на наредбата.
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4.5. Съгласува с производителя мястото, където
ще се проведат изследванията и изпитванията.
5. Нотифицираният орган съставя доклад от
оценката, в който описва действията, предприети
съгласно т. 4, и получените резултати. Без оглед
на задълженията си по отношение на нотифициращите органи нотифицираният орган разгласява
изцяло или отчасти съдържанието на доклада
само със съгласието на производителя.
6. Когато типът отговаря на изискванията на
наредбата, приложими към съответното пиротехническо изделие, нотифицираният орган издава
на производителя сертификат за ЕС изследване
на типа. Сертификатът съдържа името и адреса
на производителя, заключенията от изследването,
условията (ако има такива) за неговата валидност и
необходимите данни за идентификация на одобрения тип. Сертификатът за ЕС изследване на типа
може да съдържа едно или повече приложения.
Сертификатът за ЕС изследване на типа и
приложенията към него съдържат цялата необходима информация, за да може съответствието на
произведените пиротехнически изделия да бъде
оценено спрямо изследвания тип и да се даде
възможност за осъществяването на контрол по
време на експлоатация.
Когато типът не отговаря на приложимите
изисквания на наредбата, нотифицираният орган
отказва да издаде сертификат за ЕС изследване на
типа и съответно информира подалия заявлението,
като подробно мотивира отказа си.
7. Нотифицираният орган следи за евентуални
промени в общоприетото ниво на технически познания, които промени показват, че одобреният
тип може вече да не отговаря на приложимите
изисквания на наредбата, и преценява дали такива
промени изискват по-нататъшни проучвания. Ако
случаят е такъв, нотифицираният орган информира
производителя.
Производителят информира нотифицирания
орган, у когото се намира техническата документация, отнасяща се до сертификата за ЕС изследване на типа, за всички промени на одобрения
тип, които могат да повлияят на съответствието
на пиротехническото изделие със съществените изисквания на наредбата или на условията
за валидност на сертификата. Такива промени
изискват допълнително одобрение под формата
на допълнение към оригиналния сертификат за
ЕС изследване на типа.
8. Всеки нотифициран орган информира своя
нотифициращ орган за сертификати за ЕС изследване на типа и/или за допълнения към тях,
които е издал или отнел, и периодично или при
поискване предоставя на нотифициращия орган
списък на сертификатите и/или допълненията към
тях, които е отказал да издаде, спрял е действието
им или по друг начин е ограничил.
Всеки нотифициран орган информира останалите нотифицирани органи за сертификатите
за ЕС изследване на типа и/или за допълнения
към тях, чието издаване е отказал, отнел, спрял
е действието им или по друг начин е ограничил,
а при поискване – и за сертификатите и/или допълненията към тях, които е издал.
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Европейската комисия, държавите членки
и останалите нотифицирани органи могат при
поискване да получат копие от сертификатите за
ЕС изследване на типа и/или от допълненията
към тях. При поискване Европейската комисия
и държавите членки могат да получат копие от
техническата документация и резултатите от
проведените от нотифицирания орган изследвания. Нотифицираният орган съхранява копие от
сертификата за ЕС изследване на типа, неговите
приложения и допълнения, както и техническото
досие, включващо документацията, представена
от производителя, до изтичане на валидността
на сертификата.
9. Производителят съхранява на разположение
на националните органи копие от сертификата за
ЕС изследване на типа, неговите приложения и
допълнения заедно с техническата документация
в продължение на 10 години след пускането на
пиротехническото изделие на пазара.
10. Упълномощеният представител на производителя може да подава заявлението по т. 3 и да
изпълнява задълженията по т. 7 и 9, при условие
че са посочени в пълномощието.
МОДУЛ С2: Съответствие с типа въз основа на
вътрешен производствен контрол с надзор на
проверката на продукта на случайни интервали
1. Съответствие с типа въз основа на вътрешен
производствен контрол с надзор на проверката на
продукта на случайни интервали е тази част от
процедурата за оценяване на съответствието, чрез
която производителят изпълнява задълженията
си по т. 2, 3 и 4 и осигурява и декларира на своя
отговорност, че съответните пиротехнически
изделия са в съответствие с типа, описан в сертификата за ЕС изследване на типа, и отговарят на
изискванията на наредбата, приложими към тях.
2. Производство:
Производителят взема всички необходими
мерки за това производственият процес и неговото наблюдение да осигурят съответствието на
произвежданите пиротехнически изделия с типа,
описан в сертификата за ЕС изследване на типа, и
с изискванията на наредбата, приложими към тях.
3. Проверки на продукта:
Нотифицираният орган, избран от производителя, извършва проверките или организира тяхното
извършване на случайни интервали, определени
от органа, за да бъде проверено качеството на
вътрешните проверки на пиротехническото изделие, като се вземат под внимание „inter alia“,
технологичната сложност на пиротехническите
изделия и количеството на продукцията. Подходяща извадка от крайните продукти, взета на
място от нотифицирания орган преди пускането
на продуктите на пазара, се изследва, като се
извършват подходящите изпитвания, определени
от съответните части на хармонизираните стандарти, и/или равностойни изпитвания, установени
в други подходящи технически спецификации, с
цел проверка на съответствието на пиротехническото изделие с типа, описан в сертификата за ЕС
изследване на типа, и със съответните изисквания
на наредбата. В случаите, когато извадката не

ВЕСТНИК

БРОЙ 50

съответства на допустимото ниво на качество,
органът предприема необходимите мерки.
Прилагането на процедурата за приемане на
извадки има за цел да установи дали производственият процес на пиротехническото изделие се
осъществява в рамките на допустимите граници
с оглед осигуряването на съответствието на пиротехническото изделие.
Производителят, на отговорността на нотифицирания орган, нанася идентификационния номер
на нотифицирания орган по време на производствения процес.
4. Маркировка „СЕ“ и ЕС декларация за съответствие:
4.1. Производителят нанася маркировката „CE“
върху всяко отделно пиротехническо изделие, което
е в съответствие с типа, описан в сертификата
за ЕС изследване на типа, и което отговаря на
приложимите изисквания на наредбата.
4.2. Производителят съставя писмена ЕС декларация за съответствие за всеки модел на продукта
и я съхранява на разположение на националните
органи в продължение на 10 години след пускането на пиротехническото изделие на пазара.
ЕС декларацията за съответствие идентифицира
пиротехническото изделие, за което е съставена.
Копие от ЕС декларацията за съответствие се
предоставя на съответните органи при поискване.
5. Упълномощен представител:
Задълженията на производителя по т. 4 могат
да бъдат изпълнявани от негов упълномощен представител, от негово име и на негова отговорност,
при условие че са посочени в пълномощието.
МОДУЛ D: Съответствие с типа въз основа на
осигуряване на качеството на производството
1. Съответствие с типа въз основа на осигуряване на качеството на производството е тази част
от процедурата за оценяване на съответствието,
чрез която производителят изпълнява задълженията си по т. 2 и 5 и осигурява и декларира на своя
отговорност, че пиротехническите изделия са в
съответствие с типа, описан в сертификата за ЕС
изследване на типа, и отговарят на изискванията
на наредбата, приложими към тях.
2. Производство:
Производителят разработва и въвежда одобрена система по качеството по отношение на
производството, контрола на крайния продукт
и изпитването на съответните пиротехнически
изделия, както е определено в т. 3, и подлежи на
надзор, както е определено в т. 4.
3. Система по качеството:
3.1. Производителят подава заявление за оценяване на неговата система по качеството по отношение на съответните пиротехнически изделия
до нотифициран орган по свой избор. Заявлението
включва:
3.1.1. името и адреса на производителя, а в
случаите, когато заявлението е подадено от упълномощен представител – също така и неговото
име и адрес;
3.1.2. писмена декларация, че същото заявление
не е подавано до друг нотифициран орган;
3.1.3. цялата информация за предвижданата
категория пиротехническо изделие;
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3.1.4. документацията относно системата по
качеството;
3.1.5. техническата документация на одобрения
тип и копие от сертификата за ЕС изследване
на типа.
3.2. Системата по качеството осигурява съответствие на пиротехническите изделия с типа,
описан в сертификата за ЕС изследване на типа, и
с изискванията на наредбата, приложими към тях.
Всички елементи, изисквания и предписания,
приети от производителя, се документират редовно и систематично под формата на писмени
политики, процедури и инструкции. Документацията на системата по качеството позволява еднозначно тълкуване на програмите по качеството,
плановете, наръчниците и записите. Тя включва,
по-специално, подходящо описание на:
3.2.1. целите по качеството и организационната структура, отговорностите и правомощията
на ръководството по отношение на качеството
на продукта;
3.2.2. съответните средства и методи за производство, контрол и осигуряване на качеството,
процесите и систематичните мерки, които ще
се прилагат;
3.2.3. изследванията и изпитванията, които ще
се извършват по време и след производството,
както и честотата, с която ще бъдат извършвани;
3.2.4. записите по качеството, като доклади
от проверки, данни от изпитвания, данни от
калибриране, доклади за квалификацията на
съответния персонал и др.;
3.2.5. средствата за наблюдение за постигане на
изискваното качество на продуктите и ефективното функциониране на системата по качеството.
3.3. Нотифицираният орган оценява системата
по качеството, за да определи дали тя отговаря
на изискванията, посочени в т. 3.2.
По отношение на елементите на системата
по качеството, които отговарят на съответните
спецификации на съответния хармонизиран стандарт, нотифицираният орган приема, че е налице
съответствие с посочените по-горе изисквания.
В допълнение към опита в системи за управление на качеството екипът одитори разполага
най-малко с един член с опит в оценяването на
съответната продуктова област и на технологията
на продукта, както и с познания за приложимите изисквания на наредбата. Одитът включва
посещение в помещенията на производителя за
извършване на оценка. Екипът одитори преглежда
техническата документация по т. 3.1, подточка
3.1.5, с цел да установи способността на производителя да определи приложимите изисквания на
наредбата и да проведе необходимите изследвания,
за да осигури съответствието на пиротехническото
изделие с тези изисквания.
Решението се съобщава на производителя.
Това уведомление включва заключенията от
одита и мотивирано решение относно извършеното оценяване.
3.4. Производителят се задължава да изпълни
задълженията, произтичащи от одобрената система по качеството, както и да поддържа тази
система в състояние на пригодност и ефективно
функциониране.
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3.5. Производителят редовно информира нотифицирания орган, одобрил системата по качеството, за всякакви планирани изменения в нея.
Нотифицираният орган оценява предложените
изменения и решава дали изменената система по
качеството ще продължи да отговаря на изискванията по т. 3.2, или се налага ново оценяване.
Той съобщава своето решение на производителя. Това уведомление включва заключенията от
извършеното изследване и мотивирано решение
относно извършеното оценяване.
4. Надзор на отговорността на нотифицирания орган:
4.1. Целта на надзора е да се гарантира, че
производителят изпълнява правилно задълженията, произтичащи от одобрената система по
качеството.
4.2. За целите на оценката производителят
предоставя на нотифицирания орган достъп до
местата на производство, проверка, изпитване и
съхраняване и му предоставя цялата необходима
информация, по-специално:
4.2.1. документацията на системата по качеството;
4.2.2. записите по качеството, като доклади
от проверки, данни от изпитвания, данни от
калибриране, доклади за квалификацията на
съответния персонал и др.
4.3. Нотифицираният орган извършва периодични одити, за да се увери, че производителят
поддържа и прилага системата по качеството,
и представя на производителя доклад от одита.
4.4. Освен това нотифицираният орган може да
прави и внезапни посещения при производителя.
По време на такива посещения нотифицираният
орган може, ако това се налага, да провежда
или да възлага провеждането на изпитвания на
продуктите с цел да установи дали системата по
качеството функционира правилно. Нотифицираният орган предоставя на производителя доклад
от посещението, а ако са били проведени изпитвания – и протоколи от изпитванията.
5. Маркировка „СЕ“ и ЕС дек ларация за
съответствие:
5.1. Производителят нанася маркировката „СЕ“
и на отговорността на нотифицирания орган,
посочен в т. 3.1 – идентификационния му номер
върху всяко отделно пиротехническо изделие, което е в съответствие с типа, описан в сертификата
за ЕС изследване на типа, и което отговаря на
приложимите изисквания на наредбата.
5.2. Производител ят съставя писмена ЕС
декларация за съответствие за всеки модел на
продукта и я съхранява на разположение на националните органи в продължение на 10 години
след пускането на пиротехническото изделие на
пазара. ЕС декларацията за съответствие идентифицира пиротехническото изделие, за което
е съставена.
Копие от ЕС декларацията за съответствие се
предоставя на съответните органи при поискване.
6. Производителят съхранява на разположение на националните органи в продължение на
10 години след пускането на пиротехническото
изделие на пазара:
а) документацията по т. 3.1;
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б) информация относно одобрените изменения по т. 3.5;
в) решенията и докладите на нотифицирания
орган по т. 3.5, 4.3 и 4.4.
7. Всеки нотифициран орган информира своя
нотифициращ орган за издадените или оттеглените одобрения на системи по качеството и
периодично или при поискване му предоставя
списък с одобрения на системи по качеството,
които е отказал, спрял е действието им или по
друг начин е ограничил.
Всеки нотифициран орган информира останалите нотифицирани органи за одобрения на
системи по качеството, които е отказал, спрял
е действието им, оттеглил или по друг начин
е ограничил, и при поискване – за издадените
одобрения на системи по качеството.
8. Упълномощен представител:
Задълженията на производителя по т. 3.1,
3.5, 5 и 6 могат да бъдат изпълнявани от негов
упълномощен представител, от негово име и на
негова отговорност, при условие че са посочени
в пълномощието.
МОДУЛ Е: Съответствие с типа въз основа на
осигуряване на качеството на продукта
1. Съответствие с типа въз основа на осигуряване на качеството на продукта е тази част от
процедурата за оценяване на съответствието, чрез
която производителят изпълнява задълженията
си по т. 2 и 5 и осигурява и декларира на своя
отговорност, че пиротехническите изделия са в
съответствие с типа, описан в сертификата за ЕС
изследване на типа, и отговарят на изискванията
на наредбата, приложими към тях.
2. Производство:
Производителят разработва и въвежда одобрена система по качеството по отношение на
контрола на крайния продукт и изпитването на
съответните пиротехнически изделия, както е
определено в т. 3, и подлежи на надзор, както е
определено в т. 4.
3. Система по качеството:
3.1. Производител ят подава за явление за
оценяване на неговата система по качеството
по отношение на съответните пиротехнически
изделия до нотифициран орган по свой избор.
Заявлението включва:
3.1.1. името и адреса на производителя, а в
случаите, когато заявлението е подадено от упълномощен представител – също така и неговото
име и адрес;
3.1.2. писмена декларация, че същото заявление не е подавано до друг нотифициран орган;
3.1.3. цялата информация за предвижданата
категория пиротехническо изделие;
3.1.4. документацията относно системата по
качеството;
3.1.5. техническата документация на одобрения
тип и копие от сертификата за ЕС изследване
на типа.
3.2. Системата по качеството осигурява съответствието на пиротехническите изделия с типа,
описан в сертификата за ЕС изследване на типа, и
с изискванията на наредбата, приложими към тях.
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Всички елементи, изисквания и предписания,
приети от производителя, се документират редовно и систематично под формата на писмени
политики, процедури и инструкции. Документацията на системата по качеството позволява еднозначно тълкуване на програмите по качеството,
плановете, наръчниците и записите. Тя включва,
по-специално, подходящо описание на:
3.2.1. целите по качеството и организационната структура, отговорностите и правомощията
на ръководството по отношение на качеството
на продукта;
3.2.2. изследванията и изпитванията, които
ще се извършват след производството;
3.2.3. записите по качеството, като доклади
от проверки, данни от изпитвания, данни от
калибриране, доклади за квалификацията на
съответния персонал и др.;
3.2.4. средствата за наблюдение на ефективното функциониране на системата по качеството.
3.3. Нотифицираният орган оценява системата
по качеството, за да определи дали тя отговаря
на изискванията, посочени в т. 3.2.
По отношение на елементите на системата
по качеството, които отговарят на съответните
спецификации на съответния хармонизиран стандарт, нотифицираният орган приема, че е налице
съответствие с посочените по-горе изисквания.
В допълнение към опита в системи за управление на качеството екипът одитори разполага
най-малко с един член с опит в оценяването на
съответната продуктова област и на технологията
на продукта, както и с познания за приложимите изисквания на наредбата. Одитът включва
посещение в помещенията на производителя за
извършване на оценка. Екипът одитори преглежда
техническата документация по т. 3.1, подточка
3.1.5, с цел да установи способността на производителя да определи приложимите изисквания на
наредбата и да проведе необходимите изследвания,
за да осигури съответствието на пиротехническото
изделие с тези изисквания.
Решението се съобщава на производителя.
Това уведомление включва заключенията от
одита и мотивирано решение относно извършеното оценяване.
3.4. Производителят се задължава да изпълни
задълженията, произтичащи от одобрената система по качеството, както и да поддържа тази
система в състояние на пригодност и ефективно
функциониране.
3.5. Производителят редовно информира нотифицирания орган, одобрил системата по качеството, за всякакви планирани изменения в нея.
Нотифицираният орган оценява предложените
изменения и решава дали изменената система по
качеството ще продължи да отговаря на изискванията по т. 3.2, или се налага ново оценяване.
Той съобщава своето решение на производителя. Това уведомление включва заключенията от
извършеното изследване и мотивирано решение
относно извършеното оценяване.
4. Надзор на отговорността на нотифицирания орган:
4.1. Целта на надзора е да се гарантира, че
производителят изпълнява правилно задълже-
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нията, произтичащи от одобрената система по
качеството.
4.2. За целите на оценката производителят
предоставя на нотифицирания орган достъп до
местата на производство, проверка, изпитване и
съхраняване и му предоставя цялата необходима
информация, по-специално:
4.2.1. документацията на системата по качеството;
4.2.2. записите по качеството, като доклади
от проверки, данни от изпитвания, данни от
калибриране и доклади за квалификацията на
съответния персонал и др.
4.3. Нотифицираният орган извършва периодични одити, за да се увери, че производителят
поддържа и прилага системата по качеството,
и представя на производителя доклад от одита.
4.4. Нотифицираният орган може да прави
и внезапни посещения при производителя. По
време на такива посещения нотифицираният
орган може, ако това се налага, да провежда
или да организира провеждането на изпитвания
на продуктите с цел да установи дали системата
по качеството функционира правилно. Нотифицираният орган предоставя на производителя
доклад от посещението, а ако са били проведени
изпитвания – и протоколи от изпитванията.
5. Маркировка „СЕ“ и ЕС дек ларация за
съответствие:
5.1. Производителят нанася маркировката „СЕ“
и на отговорността на нотифицирания орган,
посочен в т. 3.1 – идентификационния му номер
върху всяко отделно пиротехническо изделие, което е в съответствие с типа, описан в сертификата
за ЕС изследване на типа, и което отговаря на
приложимите изисквания на наредбата.
5.2. Производител ят съставя писмена ЕС
декларация за съответствие за всеки модел на
продукта и я съхранява на разположение на националните органи в продължение на 10 години
след пускането на пиротехническото изделие на
пазара. ЕС декларацията за съответствие идентифицира пиротехническото изделие, за което
е съставена.
Копие от ЕС декларацията за съответствие се
предоставя на съответните органи при поискване.
6. Производителят съхранява на разположение на националните органи в продължение на
10 години след пускането на пиротехническото
изделие на пазара:
6.1. Документацията по т. 3.1.
6.2. Информация относно одобрените изменения по т. 3.5.
6.3. Решенията и докладите на нотифицирания
орган по т. 3.5, 4.3 и 4.4.
7. Всеки нотифициран орган информира своя
нотифициращ орган за издадените или оттеглените одобрения на системи по качеството и
периодично или при поискване му предоставя
списък с одобрения на системи по качеството,
които е отказал, спрял е действието им или по
друг начин е ограничил.
Всеки нотифициран орган информира останалите нотифицирани органи за одобрения на
системи по качеството, които е отказал, спрял
е действието им, оттеглил или по друг начин
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е ограничил, и при поискване – за издадените
одобрения на системи по качеството.
8. Упълномощен представител:
Задълженията на производителя по т. 3.1,
3.5, 5 и 6 могат да бъдат изпълнявани от негов
упълномощен представител, от негово име и на
негова отговорност, при условие че са посочени
в пълномощието.
МОДУЛ G: Съответствие въз основа на проверка
на единичен продукт
1. Съответствие въз основа на проверка на
единичен продукт е процедурата за оценяване
на съответствието, чрез която производителят
изпълнява задълженията по т. 2, 3 и 5 и осигурява
и декларира на своя отговорност, че пиротехническото изделие, за което се прилагат разпоредбите на т. 4, е в съответствие с изискванията на
наредбата, приложими към него.
2. Техническа документация:
2.1. Производителят изготвя техническата
документация и я предоставя на нотифицирания
орган по т. 4. Документацията позволява да се
оцени съответствието на пиротех ническото
изделие с приложимите изисквания и включва
съответния анализ и оценка на риска/рисковете. Техническата документация определя точно
приложимите изисквания и обхваща дотолкова,
доколкото е необходимо за нуждите на оценяването, проекта, производството и действието
на пиротехническото изделие. Техническата
документация съдържа, когато е приложимо,
най-малко следните елементи:
2.1.1. общо описание на пиротехническото
изделие;
2.1.2. конструктивни и производствени чертежи и схеми на компонентите, сглобените единици,
електрически вериги и др.;
2.1.3. описанията и обясненията, необходими за разбиране на тези чертежи и схеми, и за
действието на пиротехническото изделие;
2.1.4. списък на хармонизираните стандарти,
приложени изцяло или частично, данните за
които са публикувани в „Официален вестник“
на Европейския съюз, и в случаите, когато тези
хармонизирани стандарти не са били приложени – описания на решенията, приети за изпълнение на съществените изисквания на наредбата,
включително списък на други подходящи технически спецификации; при частично приложени
хармонизирани стандарти – техническата документация посочва частите, които са приложени;
2.1.5. резултати от извършените проектни
изчисления, проведените изследвания и др.;
2.1.6. протоколи от изпитванията.
2.2. Производителят съхранява техническата
документация на разположение на съответните
национални органи в продължение на 10 години
след пускането на пиротехническото изделие на
пазара.
3. Производство:
Производителят взема всички необходими
мерки за това производственият процес и неговото наблюдение да осигурят съответствието
на произведените пиротехнически изделия с
приложимите изисквания на наредбата.
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4. Проверка:
Нотифициран орган, избран от производителя, извършва или възлага извършването на
подходящи изследвания и изпитвания, установени в съответните хармонизирани стандарти,
и/или равностойни изпитвания, установени в
други подходящи технически спецификации, за
да провери съответствието на пиротехническото
изделие с приложимите изисквания на наредбата. При липса на такъв хармонизиран стандарт
нотифицираният орган решава кои изпитвания
са подходящи за извършване.
Нотифицираният орган издава сертификат
за съответствие по отношение на извършените
изследвания и изпитвания на продукта и нанася
идентификационния си номер върху одобреното
пиротехническо изделие или изисква идентификационният му номер да се нанесе на негова
отговорност.
Производителят съхранява сертификатите за
съответствие на разположение на националните
органи в продължение на 10 години след пускането на пиротехническото изделие на пазара.
5. Маркировка „СЕ“ и ЕС дек ларация за
съответствие:
5.1. Производителят нанася маркировката „СЕ“
и на отговорността на нотифицирания орган, посочен в т. 4, идентификационния му номер върху
всяко пиротехническо изделие, което отговаря на
приложимите изисквания на наредбата.
5.2. Производител ят съставя писмена ЕС
декларация за съответствие и я съхранява на
разположение на националните органи в продължение на 10 години след пускането на пиротехническото изделие на пазара. ЕС декларацията
за съответствие идентифицира пиротехническото
изделие, за което е съставена.
Копие от ЕС декларацията за съответствие се
предоставя на съответните органи при поискване.
6. Упълномощен представител:
Задълженията на производителя по т. 2.2 и
5 могат да бъдат изпълнявани от негов упълномощен представител, от негово име и на негова
отговорност, при условие че са посочени в пълномощието.
МОДУЛ H: Съответствие въз основа на пълно
осигуряване на качеството
1. Съответствие въз основа на пълно осигуряване на качеството е процедурата за оценяване
на съответствието, чрез която производителят
изпълнява задълженията си по т. 2 и 5 и осигурява
и декларира на своя отговорност, че пиротехническите изделия отговарят на изискванията на
наредбата, приложими към тях.
2. Производство:
Производителят разработва и въвежда одобрена система по качеството по отношение на
проектирането, производството и контрола на
крайния продукт и изпитването на съответните
пиротехнически изделия, както е определено в т. 3,
и подлежи на надзор, както е определено в т. 4.
3. Система по качеството:
3.1. Производител ят подава за явление за
оценяване на неговата система по качеството
по отношение на съответните пиротехнически
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изделия до нотифициран орган по свой избор.
Заявлението включва:
3.1.1. името и адреса на производителя, а в
случаите, когато заявлението е подадено от упълномощен представител – също така и неговото
име и адрес;
3.1.2. техническата документация за един модел от всяка категория пиротехническо изделие,
чието производство се предвижда; техническата
документация съдържа, когато е приложимо,
най-малко следните елементи:
3.1.2.1. общо описание на пиротехническото
изделие;
3.1.2.2. конструктивни и производствени чертежи и схеми на компонентите, сглобените единици,
електрически вериги и др.;
3.1.2.3. описанията и обясненията, необходими за разбиране на тези чертежи и схеми, и за
действието на пиротехническото изделие;
3.1.2.4. списък на хармонизираните стандарти, приложени изцяло или частично, данните за
които са публикувани в „Официален вестник“
на Европейския съюз, и в случаите, когато тези
стандарти не са били приложени – описания на
решенията, приети за изпълнение на съществените
изисквания на наредбата, включително списък
на приложените други подходящи технически
спецификации; при частично приложени хармонизирани стандарти техническата документация
посочва частите, които са приложени;
3.1.2.5. резултати от извършените проектни
изчисления, проведените изследвания и др.;
3.1.2.6. протоколи от изпитванията;
3.1.3. документацията относно системата по
качеството;
3.1.4. писмена декларация, че същото заявление не е подавано до друг нотифициран орган.
3.2. Системата по качеството осигурява съответствие на пиротехническите изделия с приложимите изисквания на наредбата.
Всички елементи, изисквания и предписания,
приети от производителя, се документират редовно и систематично под формата на писмени
политики, процедури и инструкции. Документацията на системата по качеството позволява еднозначно тълкуване на програмите по качеството,
плановете, наръчниците и записите. Тя включва,
по-специално, подходящо описание на:
3.2.1. целите по качеството и организационната
структура, отговорностите и правомощията на
ръководството по отношение на проекта и на
качеството на продукта;
3.2.2. техническите спецификации на проекта, включително стандарти, които ще бъдат
приложени и когато съответните хармонизирани
стандарти няма да бъдат приложени изцяло,
средствата, които ще се използват за осигуряване
на съответствието със съществените изисквания
на наредбата;
3.2.3. средствата и методите за управление и
проверка на проекта, процесите и систематичните
мерки, които ще се прилагат при проектирането
на пиротехническите изделия, принадлежащи към
съответната категория пиротехнически изделия;
3.2.4. съответните средства и методи за производство, контрол и осигуряване на качеството,
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процесите и систематичните мерки, които ще
се прилагат;
3.2.5. изследванията и изпитванията, които
ще се извършват преди, по време на и след
производството, както и честотата, с която ще
бъдат извършвани;
3.2.6. записите по качеството, като доклади
от проверки, данни от изпитвания, данни от
калибриране, доклади за квалификацията на
съответния персонал и др.;
3.2.7. средствата за наблюдение за постигане
на изискваното качество на проекта и продукта
и за ефективното функциониране на системата
по качеството.
3.3. Нотифицираният орган оценява системата
по качеството, за да определи дали тя отговаря
на изискванията, посочени в т. 3.2.
По отношение на елементите на системата
по качеството, които отговарят на съответните
спецификации на съответния хармонизиран стандарт, нотифицираният орган приема, че е налице
съответствие с посочените по-горе изисквания.
В допълнение към опита в системи за управление на качеството екипът одитори разполага
най-малко с един член с опит в оценяването на
съответната продуктова област и на технологията
на продукта, както и с познания за приложимите изисквания на наредбата. Одитът включва
посещение в помещенията на производителя за
извършване на оценка. Екипът одитори преглежда техническата документация по т. 3.1,
подточка 3.1.2, с цел да установи способността на
производителя да определи приложимите изисквания на наредбата и да проведе необходимите
изследвания, за да осигури съответствието на
пиротехническото изделие с тези изисквания.
Решението се съобщава на производителя
или на упълномощения представител.
Това уведомление включва заключенията от
одита и мотивирано решение относно извършеното оценяване.
3.4. Производителят се задължава да изпълни
задълженията, произтичащи от одобрената система по качеството, както и да поддържа тази
система в състояние на пригодност и ефективно
функциониране.
3.5. Производителят редовно информира нотифицирания орган, одобрил системата по качеството, за всякакви планирани изменения в нея.
Нотифицираният орган оценява предложените
изменения и решава дали изменената система по
качеството ще продължи да отговаря на изискванията по т. 3.2, или се налага ново оценяване.
Той съобщава своето решение на производителя. Това уведомление включва заключенията от
извършеното изследване и мотивирано решение
относно извършеното оценяване.
4. Надзор на отговорността на нотифицирания орган:
4.1. Целта на надзора е да се гарантира, че
производителят изпълнява правилно задълженията, произтичащи от одобрената система по
качеството.
4.2. За целите на оценката производителят
предоставя на нотифицирания орган достъп до
местата на проектиране, производство, проверка,

ВЕСТНИК

С Т Р. 3 1

изпитване и съхраняване и му предоставя цялата
необходима информация, по-специално:
4.2.1. документацията на системата по качеството;
4.2.2. записите по качеството, посочени в
проектната част на системата по качеството,
като резултати от анализи, изчисления, изпитвания и др.;
4.2.3. записите по качеството, посочени в производствената част на системата по качеството,
като доклади от проверки, данни от изпитвания,
данни от калибриране, доклади за квалификацията на съответния персонал и др.
4.3. Нотифицираният орган извършва периодични одити, за да се увери, че производителят
поддържа и прилага системата по качеството,
и представя на производителя доклад от одита.
4.4. Освен това нотифицираният орган може да
прави и внезапни посещения при производителя.
По време на такива посещения нотифицираният
орган може, ако това се налага, да извършва
или да възлага извършването на изпитвания на
продукта с цел да провери дали системата по качеството функционира правилно. Той предоставя
на производителя доклад от посещението, а ако
са били извършени изпитвания – и протоколи
от изпитванията.
5. Маркировка „СЕ“ и ЕС дек ларация за
съответствие:
5.1. Производителят нанася маркировката
„СЕ“ и на отговорността на нотифицирания орган,
посочен в т. 3.1, идентификационния му номер
върху всяко отделно пиротехническо изделие,
което отговаря на приложимите изисквания на
наредбата.
5.2. Производител ят съставя писмена ЕС
декларация за съответствие за всеки модел на
продукта и я съхранява на разположение на националните органи в продължение на 10 години
след пускането на пиротехническото изделие на
пазара. ЕС декларацията за съответствие идентифицира пиротехническото изделие, за което
е съставена.
Копие от ЕС декларацията за съответствие се
предоставя на съответните органи при поискване.
6. Производителят съхранява на разположение на националните органи в продължение на
10 години след пускането на пиротехническото
изделие на пазара:
6.1. Техническата документация по т. 3.1,
подточка 3.1.2.
6.2. Документацията относно системата по
качеството по т. 3.1, подточка 3.1.3.
6.3. Информация относно одобрените изменения по т. 3.5.
6.4. Решенията и докладите на нотифицирания
орган по т. 3.5, 4.3 и 4.4.
7. Всеки нотифициран орган информира своя
нотифициращ орган за издадените или оттеглените одобрения на системи по качеството и
периодично или при поискване му предоставя
списък с одобрения на системи по качеството,
които е отказал, спрял е действието им или по
друг начин е ограничил.
Всеки нотифициран орган информира останалите нотифицирани органи за одобрения на

С Т Р.

32

ДЪРЖАВЕН

системи по качеството, които е отказал, спрял
е действието им, оттеглил или по друг начин
е ограничил, и при поискване – за издадените
одобрения на системи по качеството.
8. Упълномощен представител:
Задълженията на производителя по т. 3.1,
3.5, 5 и 6 могат да бъдат изпълнявани от негов
упълномощен представител, от негово име и на
негова отговорност, при условие че са посочени
в пълномощието.

Приложение № 3
към чл. 10, ал. 2
ЕС ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ
(№ ХХХХ)*
1. Регистрационен номер в съответствие с
чл. 16: .......................................................................
2. Номер на продукта, партиден или сериен
номер: ......................................................................
3. Наименование и адрес на производителя
и ако е приложимо, на неговия упълномощен
представител: ..........................................................
4. Настоящата декларация за съответствие
е издадена на пълната отговорност на производителя.
5. Предмет на декларацията (идентификация
на продукта, позволяваща проследяването му):
...................................................................................
6. Предметът на декларацията, описан погоре, отговаря на съответното законодателство
на Европейския съюз за хармонизация: ............
...................................................................................
7. Позоваване на използваните хармонизирани
стандарти или позоваване на други технически
спецификации, по отношение на които се декларира съответствие: ................................................
8. Нотифицираният орган ...............................
(наименование, номер) извърши ............................
(описание на извършеното) и издаде сертификата:
...................................................................................
9. Допълнителна информация: .......................
...................................................................................
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Подписано за и от името на: .........................
...................................................................................
(място и дата на издаване): ..................................
(име, длъжност) (подпис): ......................................

_______________

* Забележка. Производителят не е задължен да
номерира декларацията за съответствие.

Приложение № 4
към чл. 16
РЕГИСТРАЦИОНЕН НОМЕР
Регистрационният номер по чл. 16 има следната структура:
XXXX – YY – ZZZZ...,
където:
1. „ХХХХ“ е четирицифреният идентификационен номер по чл. 12а, ал. 8 ЗТИП на нотифицирания орган, който е издал:
а) сертификат за ЕС изследване на типа
съгласно процедурата „ЕС изследване на типа“
(модул В), определена в приложение № 2, или
б) сертификат за съответствие съгласно процедурата „Съответствие въз основа на проверка
на единичен продукт“ (модул G), определена в
приложение № 2, или
в) одобрение на системата по качеството
съгласно процедурата „Съответствие въз основа
на пълно осигуряване на качеството“ (модул Н),
определена в приложение № 2.
2. „YY“ е категорията на пиротехническото
изделие, за което е удостоверено съответствието,
представена в съкратена форма, с главни букви,
както следва:
а) за фойерверки от категории F1, F2, F3 и
F4 – съответно F1, F2, F3 и F4;
б) за сценични пиротехнически изделия от
категории Т1 и Т2 – съответно Т1 и Т2;
в) за други пиротехнически изделия от категории Р1 и Р2 – съответно Р1 и Р2.
3. „ZZZZ…“ е номерът, използван от нотифицирания орган за обработка на заявлението за
оценяване на съответствието на пиротехническото изделие.

Приложение № 5
към чл. 62, ал. 2
РЕГИСТЪР НА ПИРОТЕХНИЧЕСКИТЕ ИЗДЕЛИЯ
Регистрационен
номер

Дата на издаване на
ПроизОбщ тип и
Модул за оцеНотифициран
Допълсертификата за ЕС
водител ако е прило- няване на съот- орган, извърш- нителна
изследване на типа
жимо, подтип ветствието на
ващ оценяване
инфор(модул В), на сертина пиротех- етапа на произна съответмация
фиката за съответническото
водство*
ствието на етаствие (модул G) или
изделие
па на производна одобрението на
ство*
системата по качеството (модул H) и дата
на изтичане на срока
на валидност, когато
е приложимо
* Може да не се попълва за процедурата за оценяване на съответствието по чл. 45, т. 2 и 3 (модули G и H).
Попълва се винаги когато процедурата по чл. 45, т. 1, буква „б“ или „в“ се извършва от същия нотифициран
орган, който е извършил процедурата „ЕC изследване на типа“ (модул В), определена в приложение № 2.
Когато в процедурата по чл. 45, т. 1, буква „б“ или „в“ участва друг нотифициран орган, информацията се
попълва, ако е известна.
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МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ
ПРОГРАМА

за сътрудничество между правителството на
Република България и правителството на
Португалската република в областта на езика,
образованието и науката, културата, спорта,
младежта и общественото осведомяване за
периода 2015 – 2018 г.
(Одобрена с Решение № 548 от 25 юли 2014 г. на
Министерския съвет. В сила от 15 юни 2015 г.)
Правителството на Република България и
правителството на Португалската република,
наричани по-долу „Страните“,
Водени от желанието да развиват и разширяват връзките на сътрудничество между
двете страни в сферата на езика, образованието и науката, културата, спорта, младежта и
общественото осведомяване;
Въз основа на принципите на Културната
спогодба между Народна република България и
Португалската република, подписана в София
на 7 май 1976 г., се споразумяха да приемат
тази Програма за периода 2015 – 2018 г.,
решават:
Г л а в а
І
ПРЕДМЕТ
Член 1. Предмет
Страните приемат помежду си тази Програма за сътрудничество в областта на езика,
образованието и науката, културата, спорта,
младежта и общественото осведомяване.
Г л а в а

І І

ЕЗИК
Член 2. Сфери на сътрудничество
1. Страните поощряват популяризирането
на езика и културата на другата Страна.
2. Всяка Страна стимулира институциите за
преподаване, изучаване и научни изследвания
в областта на езика и културата на другата
Страна, както и установяването на преки
контакти за сътрудничество в сферата на своята компетентност със сродни институции от
другата Страна.
Член 3. Разпространяване на българския и
португалския език и култура
1. Страните развиват проекти за сътрудничество с цел разпространяване на своя език
и култура в другата Страна, и по-конкретно – посредством учебни и културни проекти
и дейности.
2. Португалската Страна чрез Института
за културно и езиково сътрудничество „Камойнш“ изразява своята готовност да изгражда
партньорства с български висши училища за
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подпомагане преподаването на специалностите,
свързани с португалския език и култура.
3. Формите на партньорствата, които ще
бъдат установени между двете страни, се
определят чрез обмен на информация между
Страните и могат да включват създаването
на лекторати, на програми за щатни и хонорувани преподаватели, както и програми за
подготовка на преподаватели по португалски
език като чужд език (ПЧЕ) и български език
като чужд език.
4. Страните подпомагат изпращането на
лектори по съответните езици на реципрочна
основа във висши училища на двете Страни
при изявено желание и съгласно финансовите
си възможности. В този смисъл Страните имат
готовност да анализират нови предложения за
изпращане на лектори и в други университети на
основата на подадени заявки от институциите,
свързани с обучението и разпространението
на езика и културата на всяка от Страните,
като подробностите се уточняват по дипломатически път.
5. Португалската Страна уведомява, че
чрез дигиталната платформа на Института
„Камойнш“, наречена „Вирт уален цент ър
Камойнш“, се предлагат курсове за задочно
изучаване и подготовка, като проявява своята
готовност за сътрудничество в тази област.
Член 4. Изучаване на португалския език и
култура в основните и средните училища
1. Португалската Страна заявява интерес да
получава от българската Страна периодична
информация за състоянието на обучението по
португалски език в България на ниво основно
и средно образование, и по-конкретно – за броя
на ученици, класове и преподаватели, което да
позволи да се разбере каква подкрепа следва
да окаже португалската Страна за развитие на
изучаването и на обучението по португалски
език и култура за тези образователни степени
в Страната.
2. Българската Страна предоставя периодично данни за степента на обучение по португалски език в българските държавни училища
и търси подкрепата на португалската Страна
винаги когато е необходима, с оглед успешното
развитие на обучението по португалски език.
3. Португалската Страна заявява своята готовност за развитие на проекти за подготовка
на преподаватели с българска националност по
специалността „Португалски език като чужд
език“ (ПЧЕ), в случай че има заявен интерес
от страна на български училища за въвеждане
на ПЧЕ в техните учебни планове.
Член 5. Оценка и удостоверяване на комуникативните способности по португалски и
български език
1. Португалската Страна уведомява, че съществува Система за оценка и удостоверяване
на португалски език като чужд език (SACPLE),
която може да се използва единствено във
формално подпомаганите или сертифицирани
от Института „Камойнш“ центрове, и заявява
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интерес тази система да бъде популяризирана
и прилагана в България.
2. Българската Страна уведомява, че съществува Система за оценка и удостоверяване на
знанията по български език и проявява интерес
тази система да бъде призната от португалските административни и академични власти,
както и да бъде популяризирана и прилагана
в Португалия.
3. Страните полагат усилия за валидиране
на знанията по български и португалски език,
придобити чрез неформално обучение и самостоятелно учене.
Член 6. Обмен на стипендии
1. Португалската Страна посредством Института „Камойнш“ ежегодно отпуска учебни
стипендии на реципрочна основа на български
студенти, изследователи и преподаватели на
основата на различните програми за стипендии
на Института „Камойнш“, за които може да се
намери информация на страницата в интернет
www.instituto-camoes.pt.
2. Българската Страна, представлявана от
Министерството на образованието и науката,
се ангажира да публикува възможностите за
тези стипендии на своята интернет страница – www.mon.bg.
3. Предвид усъвършенстването на изучаването и преподаването на португалски език и
култура в България португалската Страна оценява кандидатурите на българските студенти,
изследователи, докторанти и преподаватели,
кандидатстващи за тези стипендии пряко пред
Института „Камойнш“.
4. Българската Страна ежегодно предоставя
стипендии на студенти за общо дванадесет
месеца, всяка от които с продължителност не
по-малко от три месеца.
5. Страните ежегодно предоставят на реципрочна основа една стипендия за 9 месеца,
предназначени за преподаватели, изследователи
и докторанти.
6. Българската Страна ежегодно отпуска
една стипендия за участие в летния семинар
по български език и култура в Софийския
университет „Св. Климент Охридски“ и една
стипендия за летния семинар по български език
и култура във Великотърновския университет
„Св. св. Кирил и Методий“.
7. Кандидатите за стипендии по посочения в
точки 4, 5 и 6 обмен трябва да имат познания
по български език.
8. Страните ежегодно се уведомят по дипломатически път за броя на отпуснатите
стипендии на граждани от другата Страна с
цел спазване на принципа на реципрочност.
9. Финансовите условия по обмена, предвиден в чл. 6, са посочени в глава VIII, чл. 32.
Член 7. Сътрудничество чрез интернет
1. Страните съдействат за осъществяване
на проучвания и инициативи за създаване на
платформи в интернет за изучаване на български език и португалски език и за популяризиране на културите на България и Португалия,
достъпът до които може да се предоставя по
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взаимна договореност за използване от университети, образователни и културни институции
на другата Страна.
2. Страните способстват за развитие на сътрудничество, което да позволи увеличаване
на страниците на португалски език в интернет,
както и популяризирането на програми за задочно обучение по португалски език.
3. За целите, предвидени в предходните
точки, португалската Страна предоставя чрез
Виртуалния център „Камойнш“ страници,
услуги и платформа за електронно обучение
в области от особено значение – такива, като
обучение/изучаване на португалския език и
популяризиране на португалската култура.
Член 8. Подкрепа на издателската дейност
Португалската страна чрез Института „Камойнш“ развива Програма за подкрепа на
издателската дейност, за която могат да кандидатстват издатели от Република България.
Тази Програма има за цел подпомагането на
произведения на португалоезични автори за
превод на други езици и на произведения по
теми, свързани с португалския език и култура.
Г л а в а

І І І

ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА
Член 9. Обмен на информация и документация
Страните заявяват своя интерес да развиват
и създават ефикасни механизми за обмен на
информация, учебни материали и новаторски
опит, за взаимно опознаване на техните образователни системи.
Член 10. Междуучилищен обмен
Страните развиват виртуалното побратимяване между основни, средни и професионални
училища с оглед развитието на програми и
проекти за сътрудничество, предназначени за
преподаватели и ученици.
Член 11. Сътрудничество между институции
1. Страните стимулират установяването на
пряко сътрудничество между Министерството на образованието и науката на Република
България и Министерството на образованието
и науката на Португалската република.
2. Страните допринасят за развитието на
сътрудничество между висши училища на всяка
една от страните, като подкрепят подписването
на протоколи за сътрудничество между тях.
3. Страните способстват за установяването на
двустранно научно-техническо сътрудничество
в приоритетни научни области чрез подписване на отделен протокол между отговорните
институции на двете Страни.
Член 12. Признаване на дипломи за висше
образование
Страните поощряват обмена на информация
за системите си за висше образование с оглед
улесняване признаването и приравняването на
дипломите за висше образование и на научните
степени, придобити в другата Страна, съгласно
действащото законодателство в съответната
Страна.
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Член 13. Обмен на преподаватели, изследователи и експерти
1. Страните допринасят за развитието на
сътрудничеството между съответните научни
организации и висши училища, поощрявайки
за целта установяването на контакти между
сродни институции от двете Страни, с оглед
договарянето на протокол, който да определи
условията за обмен на университетски преподаватели, изследователи и учени, развитието
на общи научно-изследователски проекти и/
или участието в конференции, симпозиуми
или семинари.
2. Страните подпомагат изследователската
мобилност на експерти и млади учени съгласно
предварително договорени параметри за научно-техническо сътрудничество. Възможностите
се договарят по дипломатически път.
Г л а в а

І V

КУЛТУРА
Член 14. Международни прояви
Страните съдействат за обмена на информация и покани за международни фестивали,
панаири, семинари, изложби и форуми от областта на културата и изкуствата, провеждащи
се на територията на всяка една от тях.
Член 15. Книги и библиотечно дело
1. Страните поощряват развитието на националните си програми за подпомагане на
литературната продукция във всяка една от
двете държави.
2. Португалската страна чрез Главна дирекция „Книги, архив и библиотеки“ (DGLAB)
към Министерския съвет на Португалската
република заявява готовност та си да съдейства за разпространението на португалската литерат у ра в Българи я както чрез
подпомагане на превода на произведения
от порт угалски и африкански порт угалоезични автори, така и чрез подпомагане на
пътуването на тази автори, за да могат да
представят своите произведения в рамките на
фестивали, панаири на книгата и други литературни форуми.
3. Страните насърчават сътрудничеството
между националните библиотеки на Република
България и на Португалската република.
Член 16. Изобразителни изкуства
1. Страните чрез Министерството на културата на Република България и Главна дирекция
по изкуствата (DGARTES) към Министерския
съвет на Португалската република проявяват
интерес към установяването на преки контакти
в тази област чрез:
а) обмен на информация и дейности за
съгласуване между компетентните институции на двете Страни, които да допринесат за
изграждането на мрежа от връзки и обмен,
за популяризирането на творци и културни
деятели от всяка една от Страните;
б) подпомагане на инициативи за сътрудничество между професионални и художествени
организации на двете Страни;
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в) за времето на действие на тази Програма условията за всяка отделна инициатива се
договарят между Страните.
2. Страните проучват възможностите за
поощряване участието на съвременни творци
на пазарите за произведения на изкуството,
които се провеждат на територията на другата
Страна.
Член 17. Музика
1. Страните посредством българските музикални институции и Националния театър „Сао
Карлош“ заявяват своя интерес за развитие на
връзките и обмена на информация.
2. Португалската страна посредством Главна дирекция по изкуствата (DGARTES) към
Министерския съвет на Португалската република проявява особен интерес към обмена на
материали за популяризиране на португалското
музикално наследство, а именно – чрез предоставянето на партитури и дискове от колекцията
„Португалски звуци“ на сродни български институции, които искат да популяризират или
изпълняват португалска музика.
3. За времето на действие на тази Програма
условията за всеки отделен случай се договарят
между Страните по дипломатически път.
Член 18. Танц
Страните чрез Министерството на културата
на Република България и Главна дирекция по
изкуствата (DGARTES) към Министерския
съвет на Португалската република заявяват
своя интерес за установяване на преки контакти между танцови формации, продуцентски и
разпространителски структури, балетни трупи
и други деятели на танцовото и балетното
изкуство чрез:
а) обмен на информация за танцови фестивали, конкурси, прослушвания и стажове;
б) подкрепа за дейностите за сътрудничество,
развивани от професионални и художествени
организации от двете държави, а именно – на
дейности, които имат за цел:
– представянето в Португалия на произведения на съвременни български хореографи или
представянето в България на произведения на
съвременни португалски хореографи;
– художествен и/или технически обмен за
подпомагане при продуцирането на спектакли;
– турнета на български трупи за класически и/или съвременен балет в Португалия и
на португалски трупи за класически и/или
съвременен балет в България.
Член 19. Театър
1. Страните чрез Министерството на културата на Република България и Главна дирекция по изкуствата (DGARTES) към Министерския съвет на Португалската република заявяват своя интерес за установяване на
преки контакти между театрални трупи, продуцентски и разпространителски организации
или други деятели на сценичното изкуство чрез:
а) обмен на информация и документация за
театрални събития в двете държави, а именно – за театрални фестивали, включително
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и на кукления театър, театъра на улицата,
съвременното цирково изкуство, детския и
младежкия театър;
б) поощряване на преки контакти между
сродни театрални структури, и по-конкретно – между националните театри на двете
държави;
в) подкрепа за обмена на театрални трупи;
г) подкрепа на сътрудничеството по инициатива на професионални и творчески организации от двете държави.
2. Условията на сътрудничеството по предходната точка се договарят между Страните за
всеки отделен случай по дипломатически път
за срока на действие на тази Програма.
Член 20. Архитектура
1. Страните чрез Министерството на културата на Република България и Главна дирекция
по изкуствата (DGARTES) към Министерския
съвет на Португалската република заявяват своя
интерес за установяване на преки контакти чрез:
а) обмен на информация и взаимодействие
между компетентните институции на всяка една
от страните, които да допринесат за изграждането на мрежа от контакти и художествено-технически обмен, насочени за популяризирането
на творци и културни дейци на двете държави;
б) подкрепа за сътрудничество и взаимодействие между професионалните и художествените организации от двете държави;
в) обмен на информация за провеждане
на международни конкурси по архитектура,
организирани в двете Страни;
г) размяна на изложби с архитектурна тематика;
д) размяна на книги, списания и други архитектурни издания, публикувани в двете Страни.
2. Страните проучват възможността за
насърчаване на участието на съвременни архитекти в прояви, провеждани на територията
на другата Страна.
Член 21. Дизайн
1. Страните чрез Министерството на културата на Република България и Главна дирекция по изкуствата (DGARTES) към Министерския съвет на Португалската република заявяват своя интерес за установяване на
преки контакти чрез:
а) обмен на информация и взаимодействие
между компетентните институции на всяка от
Страните, които да допринесат за изграждането
на мрежа от контакти и художествено-технически обмен, с оглед популяризирането на творци
и културни дейци на двете държави;
б) подкрепа за сътрудничество и взаимодействие между професионалните и творческите
организации на двете държави;
в) обмен на информация за провеждане на
международни конкурси по дизайн, организирани в двете Страни;
г) размяна на изложби по дизайн;
д) организиране на обмен на дизайнери в
индустриалните структури на двете Страни.
2. Страните проучват възможността за
насърчаване на участието на съвременни ди-
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зайнери в прояви, провеждани на територията
на другата Страна.
Член 22. Обмен на дейци на културата
1. За времето на действие на тази Програма Страните разглеждат възможността за
размяна на по една културна делегация за
период, чиято продължителност се договаря
за всеки отделен случай.
2. Общата продължителност на посещенията
на творци и специалисти не надвишава четири
седмици годишно, като всяко отделно посещение трае не повече от седем дни.
3. Условията по този обмен се договарят по
дипломатически път.
Член 23. Фотография
Страните чрез Министерството на културата на Република България и Главна дирекция
„Книги, архиви и библиотеки“ (DGLAB) към
Министерския съвет на Португалската република заявяват своя интерес за:
а) обмен на експозиции и представяне на
свои национални колекции в другата страна;
б) обмен на фотографи и участие в прояви,
провеждащи се на територията на другата
Страна;
в) обмен на специалисти по архивиране и
съхраняване на фотографии, музейно дело и
фотографски издания.
Член 24. Кино и аудиовизия
Страните допринасят за развитие на сътрудничеството и обмена в областта на киното
и на кинопроизводството по посока на:
а) поощряване обмена на информация и документация, представящи кинопроизводството
в двете държави;
б) насърчаване установяването и активизирането на връзките между българската
Национална филмотека и Португалската филмотека – Музей на киното И.П., от една страна,
и от друга – между Изпълнителна агенция
„Национален филмов център“ и Института за
кино и аудиовизия И.П. (ICA, I.P.);
в) поощряване на продуцентския интерес
към възможностите за продуциране на другата
Страна;
г) организиране на дни на киното на другата
Страна и поощряване на участието в международни кинофестивали, провеждани в двете
Страни, при условията на регламента на всеки
отделен фестивал;
д) обмен на информация и/или опит предвид
евентуално бъдещо сътрудничество в сферата
на обучението и квалификацията.
Член 25. Културно-историческо наследство
1. Страните съдействат за обмена на информация в областта на движимото и недвижимото културно-историческо наследство с оглед
установяване на преки връзки между музеи и
сродни институции от двете Страни.
2. Страните заявяват своя интерес към размяната на специалисти в областта на музейното
дело и на институциите за съхраняване, реставрация и опазване на културно-историческото
наследство на двете Страни.
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СПОРТ И МЛА ДЕЖ
Член 26. Сътрудничество в областта на
спорта
Страните поощряват сътрудничеството
меж д у спор т н и т е п ра ви т елс т вен и и/и л и
неправителствени организации с оглед нарастване на сътрудничеството и опознаване на
реалностите на всяка една от Страните и за
взаимно стимулиране на спортно развитие
чрез обмен на информация за материали за
спортна подготовка, за борба с допинга, за
подготовка на кадри и обмен на спортни
специалисти и спортисти съгласно съществуващия Меморандум за разбирателство по
въпросите на спорта и младежта.
Член 27. Сътрудничество в областта на
младежта
Страните подкрепят и стимулират сътрудничеството между младежки организации на
двете държави чрез обмен на информация и
документация с цел задълбочаване на взаимното опознаване на младежките реалности.
Г л а в а

V І

ОБЩЕСТВЕНО ОСВЕДОМЯВАНЕ
Член 28. Сътрудничество в областта на
общественото осведомяване
Страните заявяват волята си за укрепване на двустранните връзки в областта на
средствата за обществено осведомяване чрез
пряко сътрудничество между организациите
в този сектор, особено на тези, които развиват общественополезна дейност в сферата
на радиото и телевизията.
Г л а в а

V І І

МНОГОСТРАННО СЪТРУДНИЧЕСТВО
Член 29. Сътрудничество в рамките на
ЮНЕСКО и Съвета на Европа
1. Страните подкрепят сътрудничеството
между Националните комисии за ЮНЕСКО
и отдават голямо значение на цялостното
изпълнение на двустранните и многостранните проекти в рамките на програмите на
ЮНЕСКО.
2. Страните подкрепят сътрудничеството в
рамките на програмите на Съвета на Европа
в областта на културата, образованието и
опазването на културното наследство.
Член 30. Сътрудничество в рамките на
Европейския съюз
Страните проявяват интерес към сътрудничеството по програмите на Европейския
съюз в областта на образованието и науката,
включително различните форми на обучение,
и по-конкретно – ученето през целия живот,
науката, културата и изкуството, младежта,
спорта и общественото осведомяване.
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А ДМИНИСТРАТИВНИ И ФИН А НСОВИ
РАЗПОРЕДБИ
Член 31. Финансови условия
Всички дейности и прояви, предложени в
тази Програма, се провеждат в рамките на
предвидените средства, заложени в годишните бюджети на участващите институции,
и се изпълняват в съответствие с основните
закони и вътрешното законодателство на
двете държави.
Член 32. Осъществяване на обмен
1. Ф и н а нс ови т е ус лови я , п ри лож и м и
спрямо българските стипендианти на основание чл. 6, т. 1, се определят от правилниците към програмите за стипендии
на Инстит у та „Камойнш“ и се изпращат
ежегодно на българската Страна в лицето на
Министерството на образованието и науката
по дипломатически път.
2. Бъ л гарската С т ра на п редос та вя на
португалските кандидати по чл. 6, т. 4 и 5
следното:
– освобождаване от такса за обучение;
– стипендия (месечна сума за издръжка)
съгласно действащото законодателство;
– сертификат за проведено обучение;
– настаняване в студентски общежития
срещу заплащане;
– право на храна в студентски стол срещу
заплащане;
– медицинско обслужване в съответствие с
Европейското законодателство в тази област.
3. За летните курсове по български език,
организирани от Министерството на образованието и науката на Република България:
3.1. Българската Страна чрез Министерството на образованието и науката осигурява
на португалските участници в летните курсове по български език по чл. 6, т. 6 пълна
издръжка – нощувка, храна, обучение, сертификат за проведено обучение и културна
програма.
3.2. Португалските участници в летните
курсове по български език изпращат попълнен формуляр за участие.
3.3. Българската Страна се задъл жава
чрез Посолството на Република България в
Лисабон своевременно да предоставя необходимите формуляри за участие.
4. При осъществяване на обмен по чл. 6,
т. 4 и 5 изпращащата Страна предоставя на
приемащата Страна минимум три месеца
преди планирания престой следните документи на кандидатите:
– професионална автобиография;
– документи, удостоверяващи степен на
образование, научна степен и звание;
– документи, удостоверяващи владеене
на езика на страната-домакин;
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– мотивационно писмо с предложение за
работна програма и продължителност на
престоя за кандидата;
– медицинско удостоверение.
5. При осъществяване на обмен, предвиден в чл. 6, т. 1 – 4, пътните разходи от
и до приемащата Страна са за сметка на
изпращащата Страна или кандидата.
6. Предлаганите от двете Страни кандидати се ползват от медицинско обслужване,
съответстващо на техните здравноосигурителни документи и регламентите на Европейския съюз, в случай на внезапно заболяване
по време на техния престой в приемащата
Страна.
7. При обмен на лектори приемащата Страна в лицето на висшите училища осигурява:
– месечна заплата съгласно действащото
законодателство в приемащата страна;
– настаняване в обзаведено жилище;
– медицинско обслужване в съответствие
с прилаганото законодателството на Европейския съюз по отношение на здравните
грижи и осигуряване на лицата, които са
обект на тази Програма.
8. Път ни те разноск и до столицата на
приемащата Страна и обратно са за сметка
на изп ра ща щата С т ра на и л и ка н д и дата.
Транспортните разходи в Страната, свързани
с изпълнението на работата на лектора, се
поемат от приемащата Страна.
9. Обмен на преподаватели, изследователи
и експерти.
9.1. Изпращащата Страна предоставя на
приемащата Страна необходимата документация относно предложените кандидати на
основание чл. 13 поне т ри месеца преди
предвидената дата на пристигане.
9.2. Тази документация включва следната
информация:
– професионална автобиография на кандидата;
– мотивационно писмо, съдържащо целта
на пътуването, в което се указва и работният
език, предвидената работна програма и/или
програмата на посещението, продължителността на престоя, първоначално предвидените дати на пристигане и на отпътуване,
теми на евентуалните лекции и други данни,
които могат да бъдат необходими;
– потвърдително писмо от институцията,
в която ще се проведе посещението.
9.3. В срок два месеца след получаването
на документацията приемащата Страна съобщава на изпращащата Страна решението
си относно приемането и предвидената дата
на пристигане.
9.4. Изпращащата Страна потвърж дава
точните дати на пристигане и транспортното средство поне три седмици преди да-
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тата на пътуването. Предлаганите от двете
Страни кандидати не трябва да са ползвали
стипендия по линия на тази Програма и/
или предходната Програма през последните
3 години.
9.5. Финансовите условия по този обмен
се договарят предварително с участващите
институции съгласно работната програма и
действащото законодателство.
9.6. В края на посещението си одобрените
кандидати предават на приемащата институция доклад относно изпълнението на съгласуваната работна програма за посещение.
9.7. Броят на специалистите, времетраенето на всеки обмен и техническо-финансовите разходи за всеки отделен случай се
договарят предварително между Страните
по дипломатически път.
10. Винаги когато има обмен на изложби,
той се осъществява въз основа на предварително договорени между Страните условия
за всеки отделен случай.
Г л а в а

І Х

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Член 33. Други форми на обмен и сътрудничество
Тази Програма не изключва други форми
или инициативи на обмен и сътрудничество в
областта на езика, образованието и науката,
културата, спорта, младежта и общественото осведомяване, които се договарят между
Страните по дипломатически път.
Член 34. Смесена културна комисия
С лед в а що т о з ас ед а н ие н а С ме с ен ат а
културна комисия, създадена в рамките на
Културната спогодба между Народна република България и Португалската република,
подписана в София на 7 май 1976 г., ще се
проведе в Лисабон в последното тримесечие
на 2017 г.
Член 35. Влизане в сила
Тази Програма влиза в сила от датата на
нейното подписване и остава валидна до
подписването на нова Програма, освен ако
някоя от Страните не пожелае да я прекрати, което трябва да стане с предизвестие не
по-малко от шест месеца.
Подписана в София на 15.06.2015 г. в два
оригинални екземпляра на български и на
португалски език, като и двата текста имат
еднаква сила.
За правителството 
на Република
България:
Румен Александров,
заместник-министър
на външните работи 
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За правителството
на Португалската
република:
Руй Машете,
държавен министър
и министър
на външните работи
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МИНИСТЕРСТВО
НА ТУРИЗМА
ПРОТОКОЛ

за разширяване на сътрудничеството в областта на туризма между Министерството
на туризма на Република България и Министерството на културата и туризма на
Република Азербайджан
(Одобрен с Решение № 145 от 6 март 2015 г. на
Министерския съвет. В сила от 5 юни 2015 г.)
Министерството на туризма на Република
България и Министерството на културата и
туризма на Република Азербайджан, наричани
по-нататък „страните“, в съответствие с Договора между правителството на Република
България и правителството на Република
Азербайджан за сътрудничество в областта
на туризма, подписан в Баку на 2 декември
1999 г.,
В желанието си да засилят приятелските
отношения между народите на двете страни
и да допринесат за икономическото развитие
и растеж на туристическия потенциал на
двете страни,
се договориха за следното:
1. В областта на развитието на туристическия обмен:
1.1. Страните ще си съдействат за увеличаване на туристическия обмен между Република България и Република Азербайджан;
1.2. Страните ще се стремят да установят
преки контакти между български и азербайд жанск и т у ристическ и организации и
туроператори.
2. В областта на рекламата на националния туристически продукт:
2.1. Страните ще обменят опит в реализирането на националната маркетингова стратегия и информация за проекти в областта
на туризма;
2.2. Страните насърчават обмена на експерти и журналисти, специализирани в областта на туризма;
2.3. Страните ще обменят статистическа
и друга информация в областта на туризма,
включително и за развитието на туристическата инфраструктура;
2.4. Страните ще съдействат за разпространението на информация за възможностите за
здравен туризъм в България и в Азербайджан
сред заинтересованите държавни, обществени
и други организации;
2.5. Страните ще обменят опит за насърчаване на възможностите за инвестиции по
Черноморското крайбрежие на Република
Българи я и Каспийското к райбреж ие на
Република Азербайджан;
2.6. Страните ще насърчават взаимното
у част ие на българск и и азербай д жанск и
туристически организации в международни
изложения за туризъм и други специализи-
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рани събития, организирани с подкрепата на
националните администрации по туризъм на
двете страни.
3. В областта на обучението и повишаването на квалификацията на кадрите в
сферата на туризма:
3.1. Страните подпомагат обмена на планове за обучение, прилагани в училища по туризъм, институции и центрове в двете страни,
и съдействат за обмена на студенти в туристическите учебни заведения за прилагане на
практическо обучение на място.
4. В областта на инвестициите в сектора
на туризма:
4.1. Страните ще обменят информация
за инвестиционни проекти в областта на
туризма.
4.2. Страните ще насърчават сътрудничеството между българските и азербайджанските
туристически организации, осъществяващи
инвестиции в сферата на туризма.
5. В областта на транспорта:
5.1. Страните ще насърчават разширяването на транспортните връзки между Република България и Република Азербайджан за
увеличаване на туристическия обмен между
двете страни.
6. Заключителни разпоредби:
6.1. Всяко различие, което може да възникне във връзка с тълкуването или прилагането на този протокол, ще бъде решено чрез
преговори и консултации между страните.
6.2. Този протокол може да бъде изменен
по взаимно съгласие на страните.
6.3. Този протокол ще бъде в сила от
датата на получаване на писменото уведомление, изпратено от азербайджанска страна
по дип ломат и ческ и п ът, по т върж да ващо
приключването на съответните вътрешни
процедури, необходими, за да влезе в сила
настоящият протокол.
6.4. Настоящият протокол се сключва за
неопределен период от време и ще остане в
сила, освен ако някоя от страните, най-малко шест месеца предварително, не уведоми
писмено другата страна по дипломатически
път за намерението си да прекрати настоящия протокол.
Подписан в гр. София на 4 март 2015 г. в
два еднообразни екземпляра, всеки от които
на български, азербайджански и английски
език, като и трите текста имат еднаква сила.
В случай на несъответствия в тълкуването
английският текст е меродавен.
За Министерството
За Министерството
на туризма
на културата и туризма
на Република
на Република Азербайджан:
България:
Емил Зулфугар оглу Каримов,
Ирена Георгиева,
посланик на Република
заместник-министър
Азербайджан в

Република България
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МИНИСТЕРСТВО
НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

МИНИСТЕРСТВО
НА ПРАВОСЪДИЕТО

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8121з-465 от 2014 г. за организацията
и функционирането на Националната Шенгенска информационна система на Република
България (ДВ, бр. 74 от 2014 г.)

НАРЕДБА № 2
от 29 юни 2015 г.

§ 1. В чл. 9 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В т. 2 думите „в Главна дирекция „Гранична полиция“ се заличават.
2. В т. 3 думите „Главна дирекция „Криминална полиция“, Главна дирекция „Охранителна полиция“ се заменят с „Главна
дирекция „Национална полици я“, Главна
дирекция „Борба с организираната престъпност“, след думите „областните дирекции на
МВР (ОДМВР)“ се поставя запетая и се добавя
„дирекция „Миграция“ и думите „съответните
є“ се заменят със „съответните им“.
§ 2. В чл. 11, ал. 1 се правят следните
изменения:
1. Точки 1 и 2 се изменят така:
„1. Главна дирекция „Национална полиция“ на МВР;
2. Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ на МВР;“.
2. В т. 4 думите „в Главна дирекция „Гранична полиция“ се заличават.
3. В т. 10 думите „разследващи органи от
Държавна агенция „Национална сигурност
и“ се заличават.
§ 3. В допълнителните разпоредби в § 2
думите „в Главна дирекция „Гранична полиция“ се заличават.
§ 4. В приложението към чл. 13 „Списък
на структурите на Министерството на вътрешните работи и други държавни органи с
право на достъп до данни в ШИС и обхвата
на достъпа“ се правят следните изменения:
1. В таблицата, следваща наименованието, първа колона, думите „Главна дирекция
„Криминална полиция“, Главна дирекция
„Охранителна полиция“ се заменят с „Главна
дирекция „Национална полиция“, Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“.
2. В таблица „Министерство на вътрешните работи – Дирекция „Миграция“ в Главна
дирек ци я „Гранична полици я“ се правят
следните изменения:
а) в първа колона думите „в Главна дирекция „Гранична полиция“ се заличават;
б) в последната колона абревиат у рата
„ГДГП“ се заличава.
3. Таблица „Държавна агенция „Национална
сигурност“ разследващи органи от Държавна
агенция „Национална сигурност“ се заличава.
Заключителна разпоредба
§ 5. Наредбата влиза в сила в деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Румяна Бъчварова
4284

за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. (1) С тази наредба се уреждат:
1. редът и сроковете за предложения за
включване и промени на списъците на специалистите, утвърдени за вещи лица;
2. условията, на които трябва да отговарят
специалистите, утвърдени за вещи лица;
3. условията и редът за определяне възнагражденията на вещите лица.
(2) Наредбата се прилага за специалисти,
утвърдени за вещи лица, назначени от органите
на съдебната власт, органите на досъдебното
производство, както и тези по изпълнителни
дела.
Чл. 2. Дейността на вещите лица при извършване на съдебни експертизи се основава
на следните принципи:
1. законност;
2. процесуална и познавателна независимост
на вещото лице;
3. научна обоснованост на средствата и методите, използвани при експертното изследване;
4. добросъвестност, обективност, всестранност и пълнота на експертното изследване;
5. поверителност и спазване на професионалната етика.
Чл. 3. Експертната дейност включва:
1. организацията на процесуалната и познавателната дейност на субектите на съдебната
експертиза;
2. научните изследвания в областта на съдебните експертизи;
3. научно-методическото обезпечаване на
съдебната експертиза;
4. професионалната подготовка и повишаването на квалификацията на вещите лица.
Чл. 4. Съдебните експертизи по класове и
видове са определени в приложение № 1.
Чл. 5. (1) Съобразно процесуалната си организация съдебните експертизи са:
1. еднолични и колективни;
2. еднородни и комплексни;
3. първоначални, допълнителни и повторни.
(2) Експертизите са колективни, когато за
извършването им е необходимо участието на
две или повече вещи лица.
(3) Експертизите са еднородни, когато за
решаването на задачите им се използват знания от една научна област. Експертизите са
комплексни, когато за решаването на задачите
им се използват знания от различни научни
области.
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Чл. 6. (1) Вещото лице има свободен достъп
и може да прави справки по делото, по което
е назначено, да получава копия от книжа и
сведения с предимство в съда, прокуратурата, органите на досъдебното производство,
административните органи и други служби
и навсякъде, където е необходимо, само въз
основа на качеството си на вещо лице, което
удостоверява чрез представяне на карта за
вещо лице.
(2) Съдът, прокуратурата, органите на досъдебното производство, административните
органи и други служби в страната са длъжни
да оказват съдействие на вещите лица.
(3) Всички държавни органи, юридически
лица и граждани, при които се намират материали, необходими за експертизата, са длъжни
да осигурят достъп на вещото лице до тях
съобразно достъпа до съответното ниво на класифицирана информация, което то притежава,
както и да оказват необходимото съдействие
за изпълнение на задачите на експертизата.
(4) Когато за извършване на експертиза е
определено вещо лице, което е служител на
Министерството на вътрешните работи (МВР),
органът, назначил експертизата, изпраща всички материали, необходими за извършване на
експертизата, в съответната структура на МВР.
Г л а в а

в т о р а

УСЛОВИЯ, НА КОИТО ТРЯБВА ДА ОТГОВАРЯТ СПЕЦИАЛИСТИТЕ, УТВЪРДЕНИ
ЗА ВЕЩИ ЛИЦА
Чл. 7. За вещо лице може да бъде утвърдено
дееспособно лице, което отговаря на следните
изисквания:
1. притежава степен на образование или
професионална квалификация, съответна на
вида експертиза, за която се назначава; за вещи
лица, които са служители на МВР – завършено
специално обучение в Академията на МВР или
Научноизследователския институт по криминалистика и криминология на МВР;
2. има най-малко 5 години стаж по специалността; за вещи лица, които са служители на
МВР – успешно завършен период на изпитване
по реда и при условията на Закона за Министерството на вътрешните работи;
3. не е осъждано за престъпление от общ
характер;
4. не е лишено от право да упражнява професия или дейност;
5. не осъществява функции по правораздаване в системата на съдебната власт;
6. има разрешение за постоянно пребиваване
в Република България, ако лицето не е български гражданин или гражданин на Европейския
съюз, на държава – страна по Споразумението
за Европейското икономическо пространство,
или на Конфедерация Швейцария.
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РЕД И СРОКОВЕ ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА
ВКЛЮЧВАНЕ И ПРОМЕНИ НА СПИСЪЦИТЕ НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ, УТВЪРДЕНИ
ЗА ВЕЩИ ЛИЦА. РЕД ЗА ОТПИСВАНЕ НА
ВЕЩИТЕ ЛИЦА
Чл. 8. (1) За всеки съдебен район на окръжен
и административен съд, както и за специализирания наказателен съд се съставят списъци
на специалистите, утвърдени за вещи лица.
(2) Върховният касационен съд, Върховният
административен съд, Върховната касационна
прокуратура, Върховната административна прокуратура и Националната следствена служба
при необходимост утвърждават отделни списъци
за нуждите на своята дейност.
Чл. 9. (1) Предложения за включване на специалисти в списъците на вещи лица се правят
от ръководителите на държавни органи и на
техни структури, на органи на местно самоуправление, на съсловни и други организации
и на научни институти.
(2) Предложение за включване могат да
правят лично и кандидатите за вещи лица.
(3) Предложенията за включване в списъците по чл. 8, ал. 1 се правят до председателя
на съответния окръжен или административен
съд и до председателя на специализирания
наказателен съд.
(4) Предложенията за включване в списъците
по чл. 8, ал. 2 се правят до всеки административен ръководител на съответния орган на
съдебната власт.
(5) Правоимащите по ал. 1, преди да направят предложение, обсъждат качествата на
кандидатите съобразно основните принципи по
чл. 2 и изискванията по чл. 7 след събеседване
с кандидата.
(6) Предложение се прави при наличие на
писмено съгласие от специалиста.
Чл. 10. Лицето, което кандидатства за вещо
лице, подава пред органа по чл. 9, ал. 3 и 4
заявление на хартиен и електронен носител.
Чл. 11. За вписването в списъка на вещите
лица кандидатите представят към заявлението
следните документи:
1. лична карта – копие;
2. диплом за завършена степен на образование или професионална квалификация – нотариално заверено копие; за вещи лица, които са
служители на МВР – документи за завършено
специално обучение в Академията на МВР или
Научноизследователския институт по криминалистика и криминология на МВР;
3. свидетелство за съдимост;
4. декларация – съгласие на кандидата за
вписването му в списъците на вещи лица;
5. документи, свързани със стаж по специалността: нотариално заверено копие на трудова
или служебна книжка, а за лицата със свободни
професии – доказателство за регистрацията
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или за вписването им, удостоверяващи стаж
по специалността не по-малко от 5 години;
6. декларация, че лицето не е поставено под
запрещение, не е лишено от право да упражнява
професия или дейност;
7. разрешение за постоянно пребиваване в
Република България, ако лицето не е български
гражданин или гражданин на Европейския
съюз, на държава – страна по Споразумението
за Европейското икономическо пространство,
или на Конфедерация Швейцария;
8. удостоверение за достъп до класифицирана информация;
9. декларация, че кандидатът не осъществява функции по правораздаване в системата
на съдебната власт.
Чл. 12. (1) В предложенията се вписват
трите имена на специалиста, адрес и телефон
за връзка, данни за неговото образование,
специалност, както и за неговата месторабота
и за заеманата длъжност (ако има такива),
продължителността на трудовия му стаж,
стажът му като вещо лице и допълнителната
квалификация.
(2) Обстоятелствата по ал. 1 се удостоверяват
със съответните документи, които се прилагат
към предложението.
Чл. 13. (1) Списъците по чл. 8, ал. 1 се утвърждават от комисия в състав: председателят на
апелативния съд или определен от него съдия,
председателят на апелативния специализиран
наказателен съд или определен от него съдия,
апелативният прокурор или определен от него
прокурор, ръководителят на апелативната специализирана прокуратура или определен от
него прокурор, председателят на окръжния съд,
председателят на специализирания наказателен
съд, окръжният прокурор, ръководителят на
специализираната прокуратура и председателят
на административния съд.
(2) Списъците по чл. 8, ал. 2 се утвърждават
от комисия в състав: председателят на Върховния касационен съд, председателят на Върховния административен съд, главният прокурор.
(3) Членовете на комисията трябва да изпълняват своята дейност безпристрастно.
(4) Утвърдените списъци се изпращат на
министъра на правосъдието за обнародване
в „Държавен вестник“ и за публикуване в
интернет.
Чл. 14. (1) Предложения за изменение и
допълнение на утвърдените списъци на вещи
лица се правят до края на септември на съответната календарна година.
(2) До края на октомври комисиите по чл. 13,
ал. 1 и 2 актуализират списъците.
(3) До 15 ноември списъците се изпращат
на министъра на правосъдието за обнародване в „Държавен вестник“ и за публикуване в
интернет.
(4) Промени в списъците могат да се правят
и през текущата година.
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Чл. 15. (1) На вписаните и утвърдени в
списъците вещи лица органите по чл. 9, ал. 3
и 4 издават „карта за вещо лице“ по образец,
утвърден с решение на Висшия съдебен съвет.
(2) В картата се вписват трите имена на
вещото лице и идентификационен номер.
(3) Идентификационният номер на вещото
лице се генерира автоматично от специализиран софтуер за мониторинг и контрол на дейността на вещите лица от поредния номер на
вписването, при първото въвеждане на данните
за това вещо лице по одобрен от съответен
съдебен орган списък.
(4) Органите по чл. 9, ал. 3 и 4 водят
електронен регистър или хартиен регистър за
издадените карти.
Чл. 16. (1) Предложения за отписване могат
да правят лицата по чл. 9, ал. 1 и административните ръководители на съответните органи
на съдебната власт.
(2) При получаване на информация за настъпване на обстоятелството по чл. 7, т. 3 административните ръководители на съответните
органи на съдебната власт правят предложение
до комисиите по чл. 13, ал. 1 и 2 за отписване
на вещите лица.
Чл. 17. (1) Специалист, включен в списъка
на вещите лица, може да бъде отписан:
1. по негово желание;
2. ако не отговаря на изискванията по чл. 7,
т. 3, 4 и 6;
3. при смърт;
4. при трайна фактическа невъзможност да
работи по конкретни задачи повече от 6 месеца;
5. при трайно поведение, което не отговаря
на принципите по чл. 2;
6. когато многократно безпричинно отказва
да му бъде възложена работа;
7. при неспазване на етичните правила за
вещи лица;
8. при многократно освобождаване на вещото
лице от възложената задача поради несвоевременно изготвяне на заключението.
(2) Отписването се извършва с решение на
комисиите по чл. 13, ал. 1 и 2.
(3) След отписване на вещото лице то е
длъжно да върне служебната си карта на органите по чл. 9, ал. 3 и 4, което се отбелязва
в съответния регистър.
Г л а в а

ч е т в ъ р т а

УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ И ИЗПЛАЩАНЕ НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА НА
ВЕЩИТЕ ЛИЦА
Чл. 18. Условията и редът за определяне
възнагражденията на вещите лица се прилагат
за експертизи, назначени по наказателни, граждански, административни и изпълнителни дела.
Чл. 19. Вещото лице има право на възнаграждение за извършената експертиза, както
и направените разходи за използваните ма-
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териали, консумативи, пособия, технически
средства, машинно и компютърно време и
други необходими разходи.
Чл. 20. (1) На вещото лице, включително и
когато е служител на МВР, се заплащат разходите за пътни, дневни и квартирни, необходими за изготвяне на възложената експертиза,
от органа, назначил експертизата, съгласно
размерите, предвидени в Наредбата за командировките в страната, приета с ПМС № 72 от
1986 г. (ДВ, бр. 11 от 1987 г.), и Наредбата за
служебните командировки и специализации в
чужбина, приета с ПМС № 115 от 2004 г. (ДВ,
бр. 50 от 2004 г.).
(2) Пътни, дневни и квартирни пари се
заплащат за всяко явяване на вещото лице
пред органа, назначил експертизата, или пред
органа, който го е призовал.
(3) Разходите за пътни, дневни и квартирни,
необходими за изготвяне на възложената експертиза, могат да бъдат изплатени на вещото
лице и авансово с писмено разпореждане на
органа, назначил експертизата.
Чл. 21. (1) При явяване на вещо лице и
отлагане на делото по независещи от него причини на същото освен разходите се заплаща и
възнаграждение в размер не по-малко от 20 лв.
(2) При явяване на вещото лице пред съда по
изготвена в досъдебната фаза на наказателния
процес експертиза не се дължат други плащания
освен посочените в чл. 20, ал 2.
Чл. 22. Когато за извършването на експертиза е определено вещо лице, което е служител
на МВР, органите, назначили експертизата, заплащат на министерството направените разходи
за труд, консумативи и режийните разноски.
Чл. 23. (1) При определяне на възнагражденията органът, възложил експертизата, съобразява и преценява:
1. сложността и спецификата на поставените задачи;
2. компетентността и степента на квалификация на вещото лице;
3. времето, необходимо за извършване на
експертизата;
4. обема на извършената работа;
5. необходимите разходи за извършването
на експертизата, като употреба на материали,
консумативи, използвани пособия, съоръжения
и други;
6. други условия, оказващи влияние върху
заплащането за извършената работа, в това
число срочност на изпълнението, работа в
почивни дни и национални празници.
(2) Обстоятелствата по ал. 1 се установяват
от органа, назначил експертизата, въз основа на
справка-декларация от вещото лице съгласно
приложение № 2.
(3) При извършване на експертиза от вещо
лице, което е служител на МВР, разходите за
труд, консумативи и режийни разноски се установяват със сметка по образец, утвърден със
заповед на министъра на вътрешните работи.
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(4) Когато експертизата е изготвена от повече
от едно вещо лице, възнаграждението по ал. 1
се заплаща на всяко едно от тях.
(5) Ако вещото лице не представи документи
за разходите, те се заплащат по преценка на
органа, назначил експертизата.
Чл. 24. (1) За всеки действително отработен час се заплаща възнаграждение в размер
2,3 % от установената минимална работна
заплата за страната към датата на възлагане
на експертизата.
(2) Броят на действително отработените
часове се установява от справка-декларация
съгласно приложение № 2 или от сметката по
чл. 23, ал. 3.
Чл. 25. (1) За особено сложни и специфични
експертизи, извършени от висококвалифицирани вещи лица, възнаграждението може да
бъде увеличено до 100 %.
(2) За експертизи, извършени в почивни дни
и национални празници, възнаграждението
може да бъде увеличено до 100 %.
Чл. 26. (1) Изготвената експертиза се представя заедно със справка-декларация, към която
се прилагат документи за извършените разходи,
или със сметката по чл. 23, ал. 3.
(2) Не се признават за разходи, освен за
случаите по чл. 23, ал. 1, т. 6 – по преценка
на органа, който я е назначил:
1. разходи за билет за самолет освен когато
командировката е в чужбина;
2. пътни разходи без представяне на билет
или друг документ, удостоверяващ извършения
разход;
3. разходи за една нощувка над 50 лв.
(3) Ако прецени, че са налице основания
да увеличи първоначално определеното възнаграждение, органът, възложил експертизата,
определя окончателно възнаграждение.
(4) Ако вещото лице не представи справкадекларация или ако органът, възложил експертизата, прецени, че няма основание да увеличи
възнаграждението, то остава в първоначално
определения му размер.
Чл. 27. (1) Възнаграждението и разходите
на вещото лице се изплащат въз основа на
писмено разпореждане на органа, който го е
назначил. Сумите се изплащат по банков път в
срок до 60 дни от приемането на експертизата.
(2) Сумите се изплащат от депозит или
от бюджета на органа, назначил експертизата. Плащането на сумите се извършва след
представяне от вещото лице на документ,
съдържащ реквизитите по чл. 7 от Закона за
счетоводството.
(3) Ако органът, възложил експертизата,
откаже да приеме заключението на вещото
лице по причини, за които вещото лице отговаря, определеното възнаграждение не му се
изплаща. Отказът се мотивира.
(4) При наличие на основание по чл. 23,
ал. 1 органът, назначил експертизата, може
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да промени размера на възнаграждението на
вещото лице. За извършените корекции се
посочват мотиви.
Чл. 28. (1) Когато експертизата е назначена
по искане на страни, които не са освободени
от заплащане на разноски, възнаграждението
се определя предварително с първоначален
депозит, който се внася по сметката на органа,
назначил експертизата.
(2) По дела, по които страните са освободени от разноски, се определя първоначално
възнаграждение по чл. 24, ал. 1.
(3) Първоначално възнаграждение в минималния му размер може да се определи и
в случаите по ал. 1 по преценка на органа,
възложил експертизата.
(4) Възнаграждение се определя и за устно
допълнение към експертизата.
(5) В случаите, когато след назначаването
на експертиза досъдебното производство е
възложено на друг разследващ орган, възнаграждението и разходите на вещото лице се
определят от органа, приел експертизата.
Чл. 29. Ако прецени, че са налице основания
за намаляване на първоначално определеното
възнаграждение, органът, възложил експертизата, определя окончателно възнаграждение. За
намалението на възнаграждението се посочват
мотиви.
Чл. 30. Пътните, дневните и квартирните
пари, свързани с изготвяне на експертизата,
се заплащат от внесения депозит, съответно
от сумите по бюджета.
Чл. 31. (1) Вещото лице започва дейността
по извършване на експертизата, след като е
внесен депозит за заплащане на труда му.
(2) Възнаграждението на вещото лице не
може да се определя под условие или да се
обвързва с изхода от решаването на делото.
Чл. 32. Висшият съдебен съвет осъществява контрол за изразходваните средства от
органите на съдебната власт за изплащане на
възнаграждения и необходимите разходи на
вещите лица.
Г л а в а

п е т а

ЕТИЧНИ ПРАВИЛА ЗА ПОВЕДЕНИЕ НА
ВЕЩОТО ЛИЦЕ
Чл. 33. (1) Вещото лице няма право да разпространява информацията за обстоятелствата,
фактите и документите, които са му станали
известни в хода на съдебната експертиза.
(2) При прекратяване на функциите си вещото лице не е освободено от задължението
си да пази тайна, свързана с дейността му като
вещо лице.
Чл. 34. Вещото лице е длъжно да извърши
експертизата добросъвестно съобразно поставените му задачи, като използва съвременните
постижения в съответната научна област.
Чл. 35. (1) Вещото лице не може да приема
каквито и да са подаръци, услуги, ангажиране
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по други дела, ангажиране за работа, услуги
или консултации от страна по делото или нейни представители до приключване на делото.
(2) Към всяка експертиза вещото лице
представя декларация, че не е в конфликт на
интереси във връзка с изготвянето є.
Чл. 36. Вещото лице популяризира дейността си по начин и със средства, които дават
вярна представа за неговата компетентност и
възможностите на съответния вид експертиза.
ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. „Вещо лице“ е специалист със специални
знания и умения, включен в списък по чл. 398
от Закона за съдебната власт, както и специалист със специални знания и умения, който
е назначен при условията на чл. 396, ал. 2 от
Закона за съдебната власт.
2. „Необходими разходи“ са разходите,
използвани за материали, консумативи, съоръжения и други, без които експертизата не
може да бъде изготвена.
3. „Действително отработен час“ е времето
за извършване на: оглед на обекти, събиране
на образци за сравнително изследване, измерване, преглеждане на документи, справки
в архиви, участие в назначени процесуални
действия, експерименти, изследвания, анализи
и други дейности, необходими за изготвяне на
експертизата.
4. „Експертиза“ е процесуално регламентирана дейност, извършвана по искане на компетентния орган от лица, които притежават
специални знания и умения за изследване на
определени обекти или други обстоятелства,
свързани с изясняването на определени обстоятелства.
5. „Образци за сравнително изследване“
са еднородни материални обекти с обекта на
изследване и се използват в хода на идентификационните експертизи за обосноваване
наличието или липсата на тъждество на един
обект със самия него.
6. „Специални знания“ са тези знания,
които отговарят едновременно на следните
изисквания: не са юридически, с изключение
на тези, които се отнасят до чуждестранно
законодателство и практика; не са общоизвестни; получени са в резултат на теоретична
подготовка и практически опит по определена
научна дисциплина.
7. „Познавателна независимост“ е самостоятелност при избора на методи и средства,
използвани при експертното изследване.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 2. Тази наредба се издава на основание
чл. 403, ал. 1 от Закона за съдебната власт.
Министър:
Христо Иванов
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Приложение № 1
към чл. 4
Съдебни експертизи по класове и видове
1. Клас „Криминалистични експертизи“.
Видове:
1.1. Криминалистични експертизи на писмени
доказателства.
1.2. Трасологични експертизи.
1.3. Съдебно-балистични експертизи.
1.4. Дактилоскопни експертизи.
1.5. Биометрични криминалистични експертизи.
2. Клас „Съдебномедицински експертизи“.
Видове:
2.1. Съдебномедицинска експертиза на труп.
2.2. Съдебномедицинска експертиза на телесни повреди.
2.3. Съдебномедицинска експертиза за установяване на родителския произход.
2.4. Съдебномедицинска експертиза за идентификация на човека.
2.5. Съдебномедицинска експертиза по писмени данни.
2.6. Съдебномедицинска експертиза за телесно здраве.
3. Клас „Съдебна експертиза на психичното
състояние“.
Видове:
3.1. Съдебно-психиатрична експертиза.
3.2. Съдебно-психологична експертиза.
3.3. Съдебна психолого-психиатрична експертиза.
3.4. Съдебна експертиза на психичното състояние по писмени данни.
4. Клас „Съдебно-икономически експертизи“.
Видове:
4.1. Съдебно-счетоводна експертиза.
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4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза.
4.3. Съдебно-стокова експертиза.
5. Клас „Съдебни инженерно-технически експертизи“.
Видове:
5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза.
5.2. Съдебна автотехническа експертиза.
5.3. Съдебна инженерно-технологична експертиза.
5.4. Съдебна компютърно-техническа експертиза.
5.5. Съдебна строително-техническа експертиза.
5.6. Съдебно-пожаротехническа експертиза.
5.7. Съдебно-енергийна експертиза.
6. Клас „Съдебно-биологични експертизи“.
Видове:
6.1. Съдебно-ботаническа експертиза.
6.2. Съдебно-зоологическа експертиза.
6.3. Съдебно-микробиологична експертиза.
6.4. Съдебно-ентомологична експертиза.
6.5. Съдебно-екологична експертиза.
7. Клас „Експертизи на материали, вещества
и изделия“.
Видове:
7.1. Съдебно-химическа експертиза.
7.2. Съдебно-физическа експертиза.
7.3. Съдебна физико-химическа експертиза.
8. Клас „Съдебни селскостопански експертизи“.
Видове:
8.1. Съдебна ветеринарномедицинска експертиза.
8.2. Съдебно-агротехническа експертиза.
9. Клас „Съдебно-изкуствоведски експертизи“.
10. Клас „Оценителни експертизи“.
11. Клас „Други съдебни експертизи“.

Приложение № 2
към чл. 23, ал. 2 и чл. 24, ал. 2
СПРАВКА-ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 23, ал. 2 и чл. 24, ал. 2 от Наредба № 2 от 2015 г.
за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица
от ........................................................................................................................................................................... ,
ЕГН ......................., пост. адрес .......................................................................................................................... ,
тел./факс ........................, моб. .........................., e-mail: ......................................,
назначен за вещо лице по .................................................. № ..................../.......................... г.
на ............................................................................................................................................................................
(орган, назначил експертизата)
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ДД.ММ.ГГ
Дата/Час

Описание
на извършената
работа

Възнаграждение (лв.)
на час

време

Разходи (лв.)
сума

вид

сума
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ДД.ММ.ГГ
Дата/Час

Описание
на извършената
работа
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Възнаграждение (лв.)
на час

време

Разходи (лв.)
сума

вид

сума

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
СТОЙНОСТ

СТОЙНОСТ

Добавка за особено сложна и специфична експертиза:
........................................................ стойност (лв.).
Добавка за експертиза, извършена в почивни дни
или национални празници:
........................................................ стойност (лв.).
Обща сума за плащане .................................. лв.,
дължими от бюджета/набирателната сметка.
Сумата да бъде преведена по сметка с IBAN № ................................................ , банков код ..................... ,
при банка ..............................................................................................................................................................
ИЗВЕСТНА МИ Е НАК АЗАТЕЛНАТА ОТГОВОРНОСТ ПО ЧЛ. 313 НК.
Гр. .....................................	
Вещо лице: ……..............................................
Дата: ...............................
4381

ВЪРХОВЕН
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД
РЕШЕНИЕ № 1155
от 2 февруари 2015 г.

по административно дело № 10538 от 2014 г.
Върховният административен съд в състав:
председател: Светлана Йонкова, и членове:
Надежда Джелепова и Таня Радкова, с участието на съдебен секретар Илиана Иванова,
разгледа административно дело № 10538 по
описа за 2014 г. на Върховния административен съд, второ отделение, докладвано от
Светлана Йонкова.
Производството е по чл. 185, ал. 1 от А дминистративнопроцесуалния кодекс (АПК).
Образувано е по оспорване на сдружение
с нестопанска цел „Българска асоциация
биопродукти“ срещу чл. 16, ал. 3, относно
израза „чрез извършване на теренни проверки
на характеристиките на физическите блокове
и допустимата за подпомагане площ в тях“,
чл. 16а, ал. 4 и чл. 16и, ал. 2 от Наредба
№ 105 от 22.08.2006 г. за условията и реда за
създаване, поддържане, достъп и ползване на
интегрираната система за администриране
и контрол на министъра на земеделието и
храните (обн., ДВ, бр. 82 от 2006 г.; изм.,
бр. 62 от 2007 г., бр. 37 и 71 от 2008 г., бр. 18

от 2011 г.; изм. и доп., бр. 21 и 101 от 2012 г.,
бр. 22 и 43 от 2014 г., в сила от 23.05.2014 г.).
Жалбоподателят моли цитираните текстове от наредбата да бъдат отменени поради
съществени нарушения на административнопроизводствените правила, нарушение на
материалноправни норми на българското и
европейското законодателство, нарушение на
принципа за прозрачност и изискването за
липса за дискриминация и липса на правна
защита на земеделските стопани.
Ответникът по жалбата – министърът на
земеделието и храните, я оспорва.
Представителят на Върховната административна прокуратура предлага жалбата да
бъде отхвърлена.
Върховният административен съд обсъди
събраните по делото доказателства и доводите
на страните и прие за установено следното
от фактическа и правна страна:
Съгласно чл. 186, ал. 1 А ПК право да
оспорват подзаконов нормативен акт имат
гражданите, организациите и органите, чиито права, свободи или законни интереси са
засегнати или могат да бъдат засегнати от
него или за които той поражда задължения.
Жалбоподателят сдружение с нестопанска
цел „Българска асоциация биопродукти“ има
за предмет дейности, свързани с биологич-
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ното земеделие в страната, като целта му е
подпомагане развитието и производството
на биологични прод у к т и в ст раната и в
чужбина, предоставяне на по-големи икономически възможности на производителите
на биологични суровини и продукти от тях
чрез създаването на по-добри условия за
тяхната работа, повишаване качеството и
конкурентоспособността на продукцията на
биологични суровини и продукти в страната
и в чужбина, въвеждане на биологичните
продукти на българския пазар, изграждане
на лоялна конкуренция между производителите на органични суровини и продукти.
С оглед предмета на дейност и целите
на сдружението – жалбоподател, регистрирано да представлява своите членове при
формиране на държавната политика и да
участва в процесите на вземане на решения
на национално и местно ниво в сферата на
земеделието, Върховният административен
съд приема, че е налице правен интерес от
оспорване на подзаконовия административен
акт, предмет на оспорването.
Редакцията на оспорените чл. 16а, ал. 3
(частично) и ал. 4 и чл. 16и, ал. 2 от Наредба
№ 105 от 22 август 2006 г. е по силата на
Наредбата за изменение и допълнение на
наредбата (ДВ, бр. 22 от 11 март 2014 г., в
сила от същата дата).
Наредбата е подзаконов нормативен акт
съгласно определението по чл. 75, ал. 1 АПК.
Издадена е от компетентен орган в предвидената от закона форма и въз основа на законова делегация – чл. 30, ал. 6 от Закона за
подпомагане на земеделските производители
(ЗПЗП). Изпълнена е процедурата по чл. 78
АПК, чл. 37, ал. 1 от Закона за нормативните
актове и чл. 5, ал. 5 от Конституцията на
Република България.
Проектът за изменение на Наредба № 105
от 2006 г., в частност оспорените от жалбоподателя текстове в нея, е обявен на интернет
страницата на Министерството на земеделието и храните, видно от писмо № 93-12379
на дирекция „Връзки с обществеността и
протокол“. Предоставена е възможност заинтересуваните лица да направят предложения
или възражения в 14-дневен срок. Такива не
са постъпили.
За предложения проект за изменение на
подзаконовия нормативен акт е извършено
съгласуване с всички органи и организации, които имат отношение към него. В
административната преписка са приложени
уведомителни писма, както и становищата
по проекта за предложеното изменение. Становищата са обсъдени и резултатите от тях
са обобщени в приложена по делото таблица.
Материалите от административната преписка установяват, че проектът за изменение на
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подзаконовия нормативен акт е продиктуван
от общото задължение на страните – членки на ЕС, да гарантират поддържането на
съотношението на земята за постоянни пасища спрямо общата земеделска площ с цел
избягването на санкции за България, процедурата по създаването на специализирания
слой „Постоянни пасища“ с цел осигуряване
на по-ефективно и коректно изпълнение на
изискванията за плащанията на земеделските
стопани. Подробни съображения за приемане
на процесното изменение на подзаконовия
нормативен акт са изложени в доклада на
зам.-министъра на земеделието и храните и
в доклада на Главна дирекция „Земеделие и
регионална политика“. Установено е, че не
е необходимо допълнително финансиране за
новорегламентираните „теренни проверки“ в
чл. 16а, ал. 3 и 4 и чл. 16и, ал. 2 от наредбата.
Като взе предвид изложеното, Върховният административен съд приема, че не са
допуснати съществени нарушения на административнопроизводствените правила при
приемане на подзаконовия нормативен акт.
Спазени са принципите по чл. 26, ал. 1 от
Закона за нормативните актове (ЗНА) – обоснованост, стабилност, откритост и съгласуваност. Изпълнено е изискването на чл. 26,
ал. 2 ЗНА – публикуване в интернет страница и срок за предложения и възражения.
Подзаконовият нормативен акт е мотивиран
съгласно изискванията на чл. 28, ал. 3 ЗНА.
Върховният административен съд приема,
че оспорените текстове от Наредба № 105 от
2006 г. противоречат на материалния закон
по следните съображения:
Съгласно чл. 37 ЗПЗП интегрираната система за контрол включва административни
проверки на подадените заявления за подпомагане и проверки на място. Съгласно ал. 2
на посочения текст Разплащателната агенция
извършва а дминист рат ивни п роверк и на
подадените заявления чрез интегрираната
информационна система, като съпоставя
данните от заявленията с данните от регистрите. Съгласно чл. 37, ал. 4 ЗПЗП проверките
на място се извършват чрез инспекция на
земеделското стопанство и чрез методи на
дистанционно управление.
Системата за ин тег ри ране и кон т рол,
регламентирана със Закона за подпомагане
на земеделските стопани, е в съответствие
с европейското законодателство – Регламент
(ЕО) № 73/2009, в който е предвидено, че
административните проверки се допълват
от система проверки на място. В Регламент
(ЕО) № 1122/2009 е предвидено, че административните проверки, посочени в чл. 20
от Регламент (ЕО) № 73/2009, позволяват
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установяване на нередности, по-специално
автоматично откриване чрез компютърни
с редс т ва, вк л юч и т ел но к р ъс т оса н и п ро верки, на: правата на плащане, за да се
провери наличието им и допустимостта за
помощ; проверка между земеделските парцели, декларирани в единното заявление,
и референтните парцели, съдържащи се в
идентификационната система за земеделски
парцели, за да се провери допустимостта за
помощ на площите като такива.
В чл. 35 от Регламент (ЕО) № 1122/2009 е
предвидено, че проверките на място съгласно чл. 20, § 2 от Регламент (ЕО) № 73/2009
могат да се осъществяват чрез дистанционно
проучване.
Теренните проверки като понятие са въведени за първи път с изменението на чл. 16а,
ал. 3 от Наредба № 105 от 2006 г., в сила от
11.03.2014 г. Според текста данните в Системата за идентификация на земеделските
парцели (СИЗП) за физическите блокове и
специализирания слой „Площи в добро земеделско състояние“ се обновяват ежегодно
чрез дешифрация (дистанционно разчитане)
на актуална цифрова ортофотокарта, изготвена чрез самолетно или сателитно заснемане
или чрез извършване на теренни проверки на
характеристиките на физическите блокове и
на допустимата за подпомагане площ в тях.
В чл. 16а, ал. 4 от наредбата е предвидено, че
теренните проверки се извършват въз основа
на заповед на министъра на земеделието и
храните и не са проверки на място по смисъла на чл. 37 ЗПЗП. Резултатите от тях се
отразяват в контролни доклади, които служат
за обновяване на информацията в СИЗП.
Теренните проверки не са идентични с
административните такива и проверките на
място, които са законово регламентирани в
българското законодателство и чрез посочените по-горе регламенти на европейското
законодателство. Това изрично е посочено
в чл. 16а, ал. 4 от Наредба № 105 от 2006 г.
За този вид проверки липсва легално определение, процедура за извършването им, ред
и условия за съставяне на актовете, с които
приключват проверките, както и възможност
за запознаване на земеделските стопани с
направените констатации.
Съгласно чл. 7, ал. 2 от Закона за нормативните актове наредбата е нормативен акт,
който се издава за прилагане на отделни
разпоредби или подразделения на нормативен
акт от по-висока степен.
В чл. 37 от Закона за подпомагане на
земеделските стопани са предвидени два
вида проверк и за конт рол – админист ративна и проверка на място, в съответствие
с европейското законодателство. Наредба
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№ 105 от 2006 г. за условията и реда за създаване, поддържане, достъп и ползване на
интегрираната система за администриране
и контрол е издадена по сила на делегация
на закона – чл. 30, ал. 6 ЗПЗП. Като подзаконов акт по неговото прилагане наредбата
може да урежда само материята, за която
е предвидено да бъде издадена – чл. 12 от
Закона за нормативните актове. Не е допустимо в подзаконовия нормативен акт да
бъдат предвидени разпоредби, с които да
се допълват или изменят законовите разпоредби, за прилагането на които е издаден
подзаконовият нормативен акт.
Оспорените с жалбата текстове от Наредба № 105 от 2006 г. – чл. 16а, ал. 3, в частта
относно „чрез извършване на теренни проверки на характеристиките на физическите
блокове и допустимата за подпомагане площ
в тях“, чл. 16а, ал. 4, според който „теренните
проверки се извършват въз основа на заповед
на министъра на земеделието и храните и не
са проверки на място по смисъла на чл. 37
ЗПЗП, като резултатите от тях се отразяват
в контролни доклади, които служат за обновяване на информацията в СИЗП“ и чл. 16и,
ал. 2, според който „при извършена теренна
проверка по чл. 16а, ал. 4 бъде установено
преобразуване или разораване на постоянни
пасища, констатацията се отразява в контролния доклад на проверката“, допълват
чл. 37 ЗПЗП с нов вид проверка за контрол
„теренна проверка“, каквато не е предвидена
в него, нито в европейското законодателство.
По изложените съображения Върховният
административен съд приема, че оспорените с жалбата текстове от Наредба № 105 от
2006 г. противоречат на чл. 7, ал. 2 и чл. 12
от Закона за нормативните актове. Допълването на чл. 37 ЗПЗП може да стане само
чрез неговото изменение, но не и чрез подзаконов нормативен акт по прилагането му.
Член 16а, ал. 3 в частта относно израза
„чрез извършване на теренни проверки на
характеристиките на физическите блокове
и допустимата за подпомагане площ в тях“,
чл. 16а, ал. 4 и чл. 16и, ал. 2 от Наредба
№ 105 от 2006 г. като незаконосъобразни
следва да бъдат отменени.
Министърът на земеделието и храните
следва да бъде осъден да заплати на сдружение с нестопанска цел „Българска асоциация
биопродукти“ разноски по делото за тази
инстанция в размер 380 лв. – държавна такса – 10 лв., такса за обнародване в „Държавен вестник“ – 20 лв., и адвокатски хонорар
в размер 350 лв.
По изложените съображения и на основание чл. 193, ал. 1 АПК Върховният административен съд
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РЕШИ:
Отменя чл. 16а, ал. 3 в частта относно
израза „чрез извършване на теренни проверки на характеристиките на физическите
блокове и допустимата за подпомагане площ
в тях“, чл. 16а, ал. 4 и чл. 16и, ал. 2 от Наредба № 105 от 22 август 2006 г. за условията
и реда за създаване, поддържане, достъп и
ползване на интегрираната система за администриране и контрол на министъра на
земеделието и храните (обн., ДВ, бр. 82 от
2006 г.; изм., бр. 62 от 2007 г., бр. 37 и 71 от
2008 г., бр. 18 от 2011 г.; изм. и доп., бр. 21
и 101 от 2012 г., бр. 22 от 2014 г.; изм., бр. 43
от 2014 г., в сила от 23.05.2014 г.).

ВЕСТНИК
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Ос ъж да м и н ис т ъра на земедел ие т о и
храните да заплати на сдружение с нестопанска цел „Българска асоциация биопродукти“ със седалище и адрес на управление
Панагюрище, ул. Райна Княгиня 13, разноски по делото за тази инстанция в размер
380 лв.
Решението е оставено в сила с решение
на петчленен състав № 7501 от 22.06.2015 г.
по адм. дело № 4327/2015 г. по описа на
Върховния административен съд.
Председател:
Георги Колев
4326
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ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО
НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
ЗАПОВЕД № РД-315
от 19 май 2015 г.
На основание чл. 42, ал. 6 във връзка с ал. 5 и
чл. 43 от Закона за защитените територии (ЗЗТ)
и извършени по-точни замервания:
1. Актуализирам площта на защитена територия – поддържан резерват „Калфата“, разположен
в землищата на с. Поляците, община Дългопол,
област Варна, и с. Дюля, община Руен, област
Бургас, обявен за резерват със Заповед № 508
от 28.03.1968 г. на Министерството на горите и
горската промишленост (ДВ, бр. 76 от 1968 г.)
и прекатегоризиран в поддържан резерват със
Заповед № РД-387 от 15.10.1999 г. на министъра
на околната среда и водите (ДВ, бр. 99 от 1999 г.),
от 469,000 дка на 470,037 дка.
2. В границите на поддържан резерват „Калфата“, определени със заповедите по т. 1, попадат
имоти с номера, както следва:
2.1. имот 200185 съгласно Картата на възстановената собственост (КВС) за землището на
с. Поляците, с ЕК АТТЕ 57457, община Дългопол,
област Варна, с площ 384,404 дка;
2.2. имот 000265 съгласно КВС за землището на с. Дюля, с ЕК АТТЕ 24757, община Руен,
област Бургас, с площ 85,633 дка.
3. Пълният опис на координатите на точките
по границата на поддържан резерват „Калфата“
и картният материал се съхраняват и са на разположение в Министерството на околната среда
и водите (МОСВ) и в Регионалните инспекции
по околна среда и води – Варна и Бургас.
4. Актуализираните данни по заповедта да се
впишат в Държавния регистър на защитените
територии при МОСВ.
Заповедта може да бъде обжалвана по реда
на Административнопроцесуалния кодекс пред
Върховния административен съд в едномесечен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“.

4265

Министър:
Ив. Василева

МИНИСТЕРСТВО
НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ
И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
ЗАПОВЕД № РД-02-15-90
от 25 юни 2015 г.
С оглед необходимостта от осигуряване изместването на техническата инфраструктура,
засегната от строителството на обходния път на
гр. Монтана (част от първокласен път I-1 (Е79) и
от Общоевропейски транспортен коридор № ІV)
и допълнително изложени фактически мотиви,

описани в обяснителните записки към проекта
на парцеларен план, на основание § 52, ал. 2 и 4
от преходните и заключителните разпоредби към
Закона за изменение и допълнение на Закона за
устройство на територията (ПРЗЗИДЗУТ – ДВ,
бр. 98 от 2014 г.) във връзка с чл. 129, ал. 3, т. 2
и ал. 4 ЗУТ (в редакцията преди изменение и
допълнение на ЗУТ – ДВ, бр. 98 от 2014 г.), чл. 110,
ал. 1, т. 5 и чл. 128, ал. 2, 5 и 6 ЗУТ; писма на
Агенция „Пътна инфраструктура“ с изх. № 04-16689 от 29.04.2015 г. и № 04-16-992 от 11.06.2015 г.;
Заповед № РД-02-14-853 от 4.09.2013 г. на министъра на регионалното развитие за разрешаване изработването на подробен устройствен
план – парцеларен план (ПУП – ПП); съобщаване на проекта на ПУП – ПП със съобщение
в ДВ, бр. 18 от 4.03.2014 г.; констативен акт от
14.04.2014 г. на Община Монтана за постъпили
възражения; Решение № 9-4/2012 г. по оценка на
въздействието върху околната среда на Министерството на околната среда и водите (МОСВ);
Решение № 189 от 9.07.2012 г. за поправка на
очевидна фактическа грешка в Решение по ОВОС
№ 9-4/2012 г. на МОСВ; писма с изх. № 12-00989 от 5.07.2012 г., № 12-00-847 от 1.07.2013 г. и
№ 12-00-989 от 28.05.2015 г. на МОСВ; Решение
№ КЗЗ-08 от 8.04.2015 г. на Комисията за земеделските земи за промяна предназначението
на земеделски земи за неземеделски нужди и
утвърждаване на площадки и трасета за проектиране на обекти в земеделски земи; Решение
№ ИАГ-21034 от 19.06.2014 г. на изпълнителния
директор на Изпълнителна агенция по горите
(ИАГ) за предварително съгласуване за учредяване на сервитут; писмо с рег. индекс ИАГ17950 от 26.05.2015 г. от ИАГ; становища с изх.
№ ЗЗ-НН-0087 от 4.07.2013 г. и № ЗЗ-НН-0087
от 2.04.2014 г. на Министерството на културата;
становище с рег. № 505, екз. № 2 от 27.02.2014 г.
на Районна служба „Пожарна безопасност и
защита на населението“ – Монтана; писмо с
рег. № 578500-2635, екз. № 2 от 3.06.2015 г. от
Министерството на вътрешните работи – дирекция „Управление на собствеността и социални дейности“; становище с рег. № 05-00-14 от
26.03.2014 г. от Министерството на отбраната
на Република България; писмо с изх. № ЦУПМО-1591 от 19.03.2014 г. от „Електроенергиен
системен оператор“ – ЕАД; писмо с изх. № 1592 от
7.03.2014 г. от Басейнова дирекция за управление
на водите – Дунавски район с център Плевен;
писмо с изх. № АД-12-09-15#5 от 21.01.2015 г.
от „Напоителни системи“ – ЕАД, Централно
управление; писмо с изх. № 396 от 9.06.2015 г.
от „Водоснабд яване и канализаци я“ – ООД,
Монтана; писмо с изх. № БТГ24- 0 0 -1343 от
4.04.2014 г. от „Булгартрансгаз“ – ЕАД; писмо
с изх. № ОМ-ОМ-46 от 23.06.2015 г. от „Овергаз Мрежи“ – АД; писмо с изх. № ЖИ-21157
от 15.07.2014 г. от ДП „Национална компания
„Железопътна инфраструктура“; становище с
рег. № 0094-1605 от 2.06.2015 г. на Изпълнителна агенция „Електронни съобщителни мрежи
и информационни системи“; съгласувателно
писмо с изх. № 38 от 28.02.2014 г. от „Българска
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телекомуникационна компания“ – ЕАД, Враца;
писмо с изх. № 1798 от 7.03.2014 г. от „Мобилтел“ – ЕАД, София; становище с изх. № TI37543
от 22.05.2014 г. от „Теленор България“ – ЕАД;
съгласувателно писмо с изх. № 20 от 26.02.2014 г.
от „Глобъл Комюникейшън Нет“ – АД; писмо
с рег. № 24- 0 0 -162 о т 26.02.2014 г. о т „Булгартел“ – ЕА Д, София; писмо с изх. № 1 от
24.02.2014 г. от „Тюрк Телеком Интернешънъл
БГ“ – ЕООД; съгласувателно писмо с изх. № 32
от 26.02.2014 г. от „Близу Медиа енд Броудбенд“ – ЕАД; писмо с изх. № 02014230 от 2014 г. от
„Новател“ – ЕООД; Протокол № УТНЕ-01-02-08
от 27.05.2015 г. от Националния експертен съвет
по устройство на територията и регионалната
политика при Министерството на регионалното
развитие и благоустройството; Решение № 325
от 19.05.2011 г. на Министерския съвет, с което
обектът е определен за национален и с национално значение, и Заповед № РД-02-15-43 от
17.03.2015 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството одобрявам подробен
устройствен план – парцеларeн план за обект:
Път I-1 (Е79) Обход на гр. Монтана от км 102+060
до км 114+512.20 – реконструкции на инженерни
мрежи, съгласно приетите и одобрени текстови
и графични части, представляващи неразделна
част от заповедта.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ във връзка
с чл. 132, ал. 1 и 2 АПК заповедта подлежи на
обжалване пред Административния съд – Монтана, в 14-дневен срок от обнародването є чрез
Министерството на регионалното развитие и
благоустройството.

4391

За министър:
Н. Нанков

АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ,
К АРТОГРАФИЯ И К АДАСТЪР
ЗАПОВЕД № РД-18-34
от 16 юни 2015 г.
На основание чл. 49, ал. 1 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за част от землището на с. Шкорпиловци (без
територията, за която кадастралната карта и
кадастралните регистри са одобрени със Заповед
№ 300-5-9 от 9.02.2004 г. на изпълнителния директор на Агенцията по кадастъра и Заповед № РД18-03-2 от 12.02.2014 г. на началника на Службата
по геодезия, картография и кадастър – Варна),
община Долни чифлик, област Варна.
Кадастралната карта и кадастралните регистри са приети със забележки с протокол от
2.06.2015 г. на Службата по геодезия, картография
и кадастър – Варна. Окончателните материали
след отстраняване на констатираните забележки
са приети на 11.06.2015 г.
Заповедта да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.
Заповедта подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
по реда на чл. 49, ал. 2 ЗКИР пред административния съд по местонахождението на имота.
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Кадастралната карта и кадастралните регистри влизат в сила за имотите, които не са
засегнати от подадените до съда жалби, след
изтичане на срока за обжалване на заповедта.

4368

Изпълнителен директор:
Св. Наков

СТОЛИЧНА ОБЩИНА
РЕШЕНИЕ № 308
от 28 май 2015 г.
В Направление „Архитектура и градоустройство“ на Столична община е постъпило заявление с вх. № ГР-94-Д-16 от 14.06.2013 г. от
„БЛД Владая“ – ЕАД, с искане за разрешаване
изработване на проект за подробен устройствен
план (ПУП) – план за регулация и застрояване
(ПРЗ) за поземлени имоти с идентификатори
11394.1825.364 и 11394.1825.365 по КККР, с. Владая,
район „Витоша“.
К ъм з а я в лен ие т о с а п ри ложен и: с к и ц а
№ 6618/1.02.2013 г. от СГКК за поземлен имот
с идентификатор 11394.1825.364 (номер по предходен план: 032364); скица № 6620 от 1.02.2013 г.
от СГКК за поземлен имот с идентификатор
11394.1825.365 (номер по предходен план: 032365);
скица № 34013 от 6.06.2013 г. от СГКК за поземлен имот с идентификатор 11394.1825.173
(номер по предходен план: 032173); нотариален
акт № 188, том VI, рег. № 13527, дело № 1116 от
12.06.2008 г. за имоти с № 032093, 032098, 032173,
032284, 032363, 032364, 032365 на името на „БЛД
Владая“ – ЕАД; скица № 34014 от 6.06.2013 г.
от СГКК за поземлен имот с идентификатор
11394.1825.424 (номер по предходен план: 032424);
нотариален акт № 61, том I, рег. № 4828, дело
№ 49 от 29.04.2011 г. за имот с идентификатор
11394.1825.424 на името на „БЛД Владая“ – ЕАД;
скица № 32921 от 3.06.2013 г. от СГКК за поземлен
имот с идентификатор 11394.1825.331 (номер по
предходен план: 032331); нотариален акт № 19,
том I, рег. № 710, дело № 18 от 27.02.2013 г. за
имот с идентификатор 11394.1825.331 на името
на „Нова Владая“ – ЕООД; нотариален акт № 9,
том III, рег. № 05983, дело № 387 от 19.03.2008 г.
за имот с № 032171 на името на „БЛД Владая“ – ЕАД; декларации – съгласие от Марияна
Александрова Лозанова и Велизар Димитров
Лозанов за проектиране и строителство на улица,
път или алея през притежаваните от тях имоти с
идентификатори 11394.1825.164 и 11394.1825.165; декларации – съгласие от „Нова Владая“ – ЕООД,
„БЛД Владая“ – ЕАД, да проведе процедурата
за проектиране и строителство на улица, път
или алея през имотите, за които е дадено съгласие – имоти с идентификатори 11394.1825.164 и
11394.1825.165, и през притежавания от тях имот
с идентификатор 11394.1825.331; пълномощно;
задание, отговарящо на изискванията на чл. 125
ЗУТ; предварителен проект по част: комуникации,
подобект: мотивирано предложение за транспортен достъп с организация на движението,
придружен с обяснителна записка, положително
становище peг. № ОД 2230 от 10.05.2013 г. от
началник-сектор към ОПП – СДВР, протокол
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№ 09 от 5.03.2013 г. на дирекция „Транспортна
инфраструктура“ при СО с решение по т. 9 за
съгласуване на мотивираното предложение за
вход-изход с ОД към ПРЗ за имоти 11394.1825.364
и 11394.1825.365, геодезическо заснемане, собственост, ситуация, надлъжен и типов напречен
профил; организация на движението, съгласувана
от отдел „ОБД“ – СО, и ОПП – СДВР.
Мотивираното предложение и заданието са
разгледани от отдели „ОУП“, „БДПР“, „ПУП“
и „Правен“.
С решение на ОЕСУТ по протокол № ЕС-Г-72
от 1.10.2013 г., т. 15, е направено служебно предложение: „ПИ 11394.1825.364 да се урегулира в
настоящата разработка с параметрите за зона „Жв“.
Със становище от 14.12.2013 г. от отдел „Правен“ са дадени предписания към проекта.
В изпълнение на служебното предложение е
внесено ново мотивирано предложение.
Със Заповед № РД-09-50-239 от 3.04.2014 г.
на главния архитект на Столична община е
разрешено да се изработи проект за ПУП в териториален обхват: поземлени имоти с идентификатори 11394.1825.364 и 11394.1825.365 по КККР,
с. Владая, и имотите, през които преминава
новопредвидената задънена улица, обвързана
с действащата улична регулация, и е одобрено
задание за изработване на подробен устройствен
план за поземлени имоти с идентификатори
11394.1825.364 и 11394.1825.365 по КККР, с. Владая,
като неразделна част от заповедта.
С писмо с изх. № ГР-94-Д-16 от 7.04.2014 г.
на началник-отдел „ПУП“ заповедта е изпратена на кмета на район „Витоша“ за сведение и
изпълнение и на заявителя.
С ъ с з а я в л е н и е с в х . № Г Р - 9 4 -Д -16 о т
14.05.2014 г. от „БЛД Владая“ – ЕАД, и „Нова
Владая“ – ЕООД, е внесен за одобряване проект
за ПУП – изменение на плана за улична регулация на улица от о.т. 1 до о.т. 5, в.з. Приплат,
план за улична регулация на улица от о.т. 350
през о.т. 351 – о.т. 352 – о.т. 353 – о.т. 354 – о.т.
355 – о.т. 356 – о.т. 357 – о.т. 358 и о.т. 359 до о.т.
360 и план за регулация и застрояване за нови
УПИ I-364 и II-365 от нов кв. 19 и УПИ I-364
и II-365 от нов кв. 20, в.з. „Приплат – разширение – запад“.
Към проекта са приложени: документи за
собственост и скици; 2 бр. пълномощни; обяснителна записка.
Приложени са: план-схема по част: „Електрическа“, съгласувана с „ЕСО“ – ЕА Д; геодезическо заснемане по чл. 19, ал. 4 ЗУЗСО;
Решение № СО-28-ЕО от 2014 г. на директора на
РИОСВ – София, да не се извършва екологична
оценка на ПУП за имоти в м. Голема ливада,
м. Зад лозе, м. Търнето, м. Герена и м. Света
Петка – Горелица; становище с изх. № 5345 от
19.11.2014 г. на Басейнова дирекция за управление
на водите – Дунавски район с център Плевен,
които приложения са част от процедурата по
одобряване на проект за ПУП, разрешен с Решение № 412 по протокол № 43 от 18.07.2013 г.
на СОС, контактен на териториалния обхват
на този проект, и които данни и становища са
относими и към тази разработка.

ВЕСТНИК

БРОЙ 50

С писмо с изх. № ГР-94-Д-16 от 12.06.2014 г.
проектът е изпратен за съобщаване в „Държавен
вестник“ на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ и в
район „Витоша“.
Съобщението е обнародвано в ДВ, бр. 50
от 2014 г.
Обявеният проект е върнат след приключена
процедура по съобщаване с писмо с изх. № 6602232/1/27.11.2014 г. на главния архитект на район
„Витоша“, с което се уведомява, че в законоустановения срок няма постъпили възражения.
Проектът е разгледан и приет на заседание
на ОЕСУТ с протокол № ЕС-Г-1 от 6.01.2014 г.,
т. 17, с решение „Приема проекта. Изпраща за
одобряване в СОС на основание чл. 21, ал. 7
ЗОС“.
При горната фактическа обстановка се установи от правна страна следното:
За явлението за одобряване на проект за
подробен уст ройствен план е направено от
заинтересуваното лице по смисъла на чл. 131,
ал. 1 и ал. 2, т. 1 ЗУТ като собственик на поземлени имоти с идентификатори 11394.1825.364
и 11394.1825.365 по КККР, с. Владая, съгласно
представените документи за собственост и скици
от СГКК – София.
Съгласие с прокарване на задънената улица е
дадено от собствениците на имоти с идентификатори 11394.1825.164, 11394.1825.165 и 11394.1825.331.
С проекта се у рег улират поземлени
и мо т и с и д ен т ифи к ат о ри 11 39 4.182 5. 36 4 и
11394.1825.365 – извън регулация по границите
им в кадастралната карта, одобрена със Заповед № РД-18-1 от 3.01.2011 г. на изпълнителния
директор на АГКК за образуване на УПИ I-364
и II-365 в нов кв. 19 и УПИ I-364 и II-365 в
нов кв. 20.
За горното е налице основание по чл. 17,
ал. 1 и ал. 2, т. 1 ЗУТ.
Лицето (изход) към улица на нови У ПИ
I-364 и II-365 в нов кв. 19 и УПИ I-364 и II-365
в нов кв. 20 се осигурява по новопредвидена задънена улица по о.т. 350 – о.т. 351 – о.т. 352 – о.т.
353 – о.т. 354 – о.т. 355 – о.т. 356 – о.т. 357 – о.т.
358 – о.т. 359 – о.т. 360, която се привързва към
действащата улична регулация. Задънената улица
се предвижда с дължина над 100 м, поради което същата завършва с уширение, осигуряващо
обръщането на автомобилите в обратна посока
в изпълнение на нормата на чл. 81, ал. 1, изр. 2
ЗУТ. Улицата се предвижда с ширина от 6,00 м и
двустранни тротоари по 1,50 м, тъй като същата
ще следва да осигури достъп при урегулиране
на прилежащите є имоти в зона „Жв“ и да
се обвърже с предвидената за урегулиране в
съседство територия, попадаща в зона „Жвд“,
за която е разрешено изработване на проект
за ПРЗ с Решение № 412 по протокол № 43 от
18.07.2013 г. на СОС.
Изменя се действащата улична регулация
по о.т. 1 – о.т. 2 – о.т. 3 – о.т. 4 – о.т. 5, за което
е налице основание по чл. 134, ал. 1, т. 1 във
връзка с ал. 2 ЗУТ – промяна в устройствените
условия с приемане на кадастралната карта за
територията и новопредвидената улична регулация за осигуряване на достъп до новоурегулираните имоти.
С горното е спазено изискването на чл. 14,
ал. 3, т. 1 и ал. 4 ЗУТ.
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Новопредвидената улична регулация преминава през територия, попадаща в устройствена
зона „Жв“ и през имоти, общинска и частна
собственост. Изграждането на новопредвидената улица изисква провеждане на процедури по
отчуждаване, поради което производството е
по реда на чл. 21, ал. 7 във връзка с ал. 1 ЗОС,
дори в хипотезата по чл. 81, ал. 4 ЗУ Т.
Конкретното предназначение на новообразуваните УПИ е за жилищно строителство и
отговаря на ОУП на СО/2009 г. и на устройствена
категория по т. 8 („Жв“) от приложението към
чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО.
Имот с идентификатор 11394.1825.365 попада
изцяло в зона „Жв“, а имот с идентификатор
11394.1825.364 – в зона „Жв“ и малка част в
зона „Жвд“.
За територията е одобрена кадастрална карта,
включително за имотите – предмет на плана,
което доказва, че същите не представл яват
бивши земеделски земи по § 4 ПЗРЗСПЗЗ.
С оглед обстоятелството, че с решение на
СОС е допуснато по реда на чл. 15 ЗУЗСО устройството и застрояването на намиращата се
в съседство територия, попадаща в зона „Жвд“,
предвид обстоятелството, че новопредвидената
с проекта улична регулация няма да се изгражда при условията на чл. 15 ЗУЗСО, а по реда
на отчуждаването и с оглед обстоятелството,
че най-малката единица, която може да бъде
предмет на ПУП, е поземленият имот, то имот
с идентификатор 11394.1825.364 се урегулира в
тази процедура в неговата цялост и при един
и същ режим на устройство и застрояване с
показателите на зона „Жв“.
За горното е налице основание и по т. 19.1
и 19.4 от раздел IV от приложение към Наредба № 8 от 2001 г. за обема и съдържанието на
устройствените схеми и планове.
С ПЗ във всеки от новопредвидените УПИ
се предвижда изграждане на свободностоящи
жилищни сгради „г+2“.
Проектът е изработен при спазване изискванията на чл. 31, ал. 1, 4 и 5 и чл. 32 ЗУ Т.
Предвид горното с ПЗ не се допускат намалени разстояния към съседни имоти и/или
сгради, включително през улица.
ПЗ е съобразен с параметрите на застрояване,
определени с решение на ОЕСУ Т № ЕС-Г-43
от 31.05.2011 г., т. 41, съгласно становище на
отдел „ОУП“.
Предложеният проект е в съответствие с
изискванията на материалноправните разпоредби на ЗУЗСО, ЗУ Т и актовете по прилагането
им и е спазена процедурата по допускане и
обявяване.
Проектът е изработен при спазване изискванията на Наредба № 8 от 2001 г. за обема
и съдържанието на устройствените планове.
Проектното решение е целесъобразно и отговаря на изискванията на чл. 108, ал. 2 ЗУ Т.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 21, ал. 1 и 7 ЗОС, чл. 129, ал. 1, чл. 110,
ал. 1, т. 1, чл. 17, ал. 1 и ал. 2, т. 1, чл. 14,
ал. 3, т. 1 и ал. 4 във връзка с чл. 81, ал. 1,
чл. 31, ал. 1, 4 и 5 и чл. 32, чл. 134, ал. 1, т. 1
и ал. 2 ЗУ Т, устройствена категория по т. 8 от
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приложението към чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО във връзка
с решение на ОЕСУТ № ЕС-Г-43 от 31.05.2011 г.,
т. 41, 19.1 и 19.4 от раздел IV от приложение
към Наредба № 8 от 2001 г. за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове и
протокол на ОЕСУТ № ЕС-Г-1 от 6.01.2015 г.,
т. 17, Столичният общински съвет реши:
1. Одобрява проект за изменение на плана
за улична регулация на улица от о.т. 1 през
о.т. 2, о.т. 3, о.т. 4 до о.т. 6 (нови о.т. 1, о.т. 350,
о.т. 2а, о.т. 3а, о.т. 4а, о.т. 4б), в.з. Приплат,
по зелените и кафявите линии, цифри, букви
и зачертавания съгласно приложения проект.
2. Одобрява проект за план за улична регулация на улица от о.т. 350 през о.т. 351, о.т.
352, о.т. 353, о.т. 354, о.т. 355, о.т. 356, о.т. 357,
о.т. 358 и о.т. 359 до о.т. 360, в.з. Приплат – разширение-запад, по червените и сините линии,
цифри и букви съгласно приложения проект.
3. Одобрява проект за план за регулация за
нови УПИ I-364 и II-365 от нов кв. 19 и УПИ
I-364 и II-365 от нов кв. 20, в.з. Приплат – разширение-запад, по червените и сините линии,
цифри и букви съгласно приложения проект.
4. Одобрява проект за план за застрояване
за нови УПИ I-364 и II-365 от нов кв. 19 и УПИ
I-364 и II-365 от нов кв. 20, в.з. Приплат – разширение-запад, съгласно приложения проект
и без допускане на намалени разстояния към
съседните У ПИ и/или сгради, вк лючително
през улица.
Въз основа на одобрения план за застрояване
не може да се издава виза за проектиране, да се
одобрява (съгласува) инвестиционен проект или
да се издава разрешение за строеж с допускане
на намалени разстояния към съседните имоти
и/или сгради, включително през улица.
Решението и одобреният проект за подробен
устройствен план да се публикуват на интернет
страницата на Столична община – Направление
„Архитектура и градоустройство“ (sofia-agk.com),
на основание чл. 129, ал. 5 ЗУТ.
Решението да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 129, ал. 1 ЗУТ.
Решението може да бъде обжалвано по реда
на чл. 215, ал. 4 ЗУТ пред А дминистративния
съд – София-град, в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“.
Жалбите се подават в район „Витоша“ и
се изпращат в А дминистративния съд – София-град, от отдел „Правен“ на Направление
„Архитектура и градоустройство“ на Столична
община.
Председател:
Е. Герджиков
4323

СТОЛИЧНА ОБЩИНСК А АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ
РЕШЕНИЕ № 1823
от 19 юни 2015 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4
и чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за
търговете и конкурсите и Решение № 262 от
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14.05.2015 г. на Столичния общински съвет Надзорният съвет на Столичната общинска агенция
за приватизация реши:
1. На 29.07.2015 г. в 11 ч. в Столичната общинска агенци я за п риват изаци я, п л. Славейков 6, ет. 1, да се проведе публичен търг с
явно наддаване за продажбата на помещение
до трафопост – самостоятелен обект в сграда с
пл. № 863 в УПИ XV, кв. 151, София, ул. Славовица, до XXIX ДКЦ, общински нежилищен
имот, стопанисван от район „Триадица“, със
съответното право на строеж.
2. Начална тръжна цена – 62 000 лв. (Сделката не се облага с ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 2000 лв.
4. Депозитът за участие – 6200 лв., се внася
по банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска
банка“ – АД, клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG 49 SOMB 9130 33 26474601,
BIC – SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на
депозитите – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 27.07.2015 г. вкл. в приемното време
на СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.
Цената на тръж ната документаци я – 360 лв.
(с вкл. ДДС), е платима в брой в сградата на
СОАП, пл. Славейков 6, ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия в търга – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга, в приемното време
на СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.,
в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на документация.
Председател на Надзорния съвет:
В. Чилова
4279
РЕШЕНИЕ № 1824
от 19 юни 2015 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4
и чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за
търговете и конкурсите и Решение № 262 от
14.05.2015 г. на Столичния общински съвет Надзорният съвет на Столичната общинска агенция
за приватизация реши:
1. На 30.07.2015 г. в 11 ч. в Столичната общинска агенция за приватизация, пл. Славейков
6, ет. 1, да се проведе публичен търг с явно
наддаване за продажбата на сграда с пл. № 22
(бивш пл. № 25) в УПИ I, кв. 2, м. Западен парк,
София, бул. Сливница 2, общински нежилищен
имот, стопанисван от район „Илинден“, със
съответното право на строеж.
2. Начална тръжна цена – 85 000 лв. (Сделката не се облага с ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 2000 лв.
4. Депозитът за участие – 8500 лв., се внася
по банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска
банка“ – АД, клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG 49 SOMB 9130 33 26474601,
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BIC – SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на
депозитите – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 28.07.2015 г. вкл. в приемното време
на СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.
Цената на тръжната документация – 360 лв.
(с вкл. ДДС), е платима в брой в сградата на
СОАП, пл. Славейков 6, ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия в търга – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга, в приемното време
на СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.,
в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на документация.
Председател на Надзорния съвет:
В. Чилова
4280
РЕШЕНИЕ № 1825
от 19 юни 2015 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4
и чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за
търговете и конкурсите и Решение № 248 от
28.04.2014 г., потвърдено с Решение № 303 от
29.05.2014 г. на Столичния общински съвет Надзорният съвет на Столичната общинска агенция
за приватизация реши:
1. На 27.07.2015 г. в 11 ч. в Столичната общинска агенция за приватизация, пл. Славейков
6, ет. 1, да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажбата на УПИ I – „За подземен
гараж, магазин, ТП и озеленяване“, кв. 23, м.
Хиподрума, София, ул. Сотир Андонов и ул.
Феликс Каниц, общински нежилищен имот,
стопанисван от район „Красно село“.
2. Начална тръжна цена – 460 000 лв. (Сделката се облага с 20 % ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 20 000 лв.
4. Депозитът за участие – 46 000 лв., се внася
по банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска
банка“ – АД, клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG 49 SOMB 9130 33 26474601,
BIC – SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на
депозитите – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 23.07.2015 г. вкл. в приемното време
на СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.
Цената на тръжната документация – 600 лв.
(с вкл. ДДС), е платима в брой в сградата на
СОАП, пл. Славейков 6, ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия в търга – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга, в приемното време
на СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.,
в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на документация.
Председател на Надзорния съвет:
В. Чилова
4281

БРОЙ 50

ДЪРЖАВЕН

РЕШЕНИЕ № 1826
от 19 юни 2015 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4
и чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за
търговете и конкурсите и Решение № 595 от
22.11.2012 г. на Столичния общински съвет Надзорният съвет на Столичната общинска агенция
за приватизация реши:
1. На 22.07.2015 г. в 11 ч. в Столичната общинска агенция за приватизация, пл. Славейков
6, ет. 1, да се проведе публичен търг с явно
наддаване за продажбата на поземлен имот с
пл. № 99 (обект „Двата шопа“), с. Долни Пасарел, срещу яз. Пасарел, ул. Самоковско шосе,
общински нежилищен имот, стопанисван от
район „Панчарево“.
2. Начална тръжна цена – 85 000 лв. (Сделката се облага с 20 % ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 5000 лв.
4. Депозитът за участие – 8500 лв., се внася
по банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска
банка“ – АД, клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG 49 SOMB 9130 33 26474601,
BIC – SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на
депозитите – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 20.07.2015 г. вкл. в приемното време
на СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.
Цената на тръж ната документаци я – 360 лв.
(с вкл. ДДС), е платима в брой в сградата на
СОАП, пл. Славейков 6, ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия в търга – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга, в приемното време
на СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.,
в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на документация.

4282

Председател на Надзорния съвет:
В. Чилова

РЕШЕНИЕ № 1829
от 19 юни 2015 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4
и чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за
търговете и конкурсите и Решение № 740 от
6.11.2014 г. на Столичния общински съвет Надзорният съвет на Столичната общинска агенция
за приватизация реши:
1. На 23.07.2015 г. в 11 ч. в Столичната общинска агенция за приватизация, пл. Славейков
6, ет. 1, да се проведе публичен търг с явно
наддаване за продажбата на поземлен имот с
идентификатор 68134.1380.2117 (в УПИ I за чисто
производство, офиси и КОО, кв. 172), София, ул.
Александър Михов 14, м. НПЗ – Военна рампазапад, общински нежилищен имот, стопанисван
от район „Надежда“.
2. Начална тръжна цена – 70 000 лв. (Сделката се облага с 20 % ДДС.)
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3. Стъпка на наддаване – 2000 лв.
4. Депозитът за участие – 7000 лв., се внася
по банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска
банка“ – АД, клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG 49 SOMB 9130 33 26474601,
BIC – SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на
депозитите – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 21.07.2015 г. вкл. в приемното време
на СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.
Цената на тръжната документация – 360 лв.
(с вкл. ДДС), е платима в брой в сградата на
СОАП, пл. Славейков 6, ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия в търга – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга, в приемното време
на СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.,
в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на документация.

4283

Председател на Надзорния съвет:
В. Чилова

ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД
РЕШЕНИЕ № 290
от 22 май 2015 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ и чл. 21, ал. 1,
т. 8 и 11 ЗМСМА Общинският съвет – Благоевград, реши:
Одобря ва под робен ус т ройс т вен п ла н
(ПУП) – парцеларен план (ПП) за трасе на нова
въздушна линия НН с ВЛУП 3х50+54.6 кв. мм,
захранваща жилищна сграда, намираща се в
имот с идентификатор 04279.116.41, местност
Пенков чифлик – Ш.39, по кадастралната карта
на Благоевград, минаващо през имоти с идентификатори 04279.116.60 (за друг вид водно течение,
водна площ, съоръжение – общинска публична
собственост), 04279.116.61 (за селскостопански,
горски, ведомствен път – общинска публична
собственост) и 04279.628.636 (за второстепенна улица – общинска публична собственост)
по кадастралната карта на Благоевград, със
с ерви т у т, з ася г а щ и мо т и с и ден т ифи к ат о ри 04279.118.34 (нива – частна собственост);
0 4279.118.35 (н и ва – час т на с о б с т вено с т) и
04279.118.40 (за друг вид водно течение, водна
площ, съоръжение – общинска публична собственост), при спазване изискванията на чл. 27
от Наредба № Із-1971 от 2009 г. за строителнотехнически правила и норми за осигуряване на
безопасност при пожар.
Решението подлежи на обжалване по реда
на чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ в 30-дневен срок от
обнародването му в „Държавен вестник“ чрез
Общинския съвет – Благоевград, пред Административния съд – Благоевград.

4267

Председател:
Р. Тасков
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РЕШЕНИЕ № 291
от 22 май 2015 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУ Т и чл. 21,
ал. 1, т. 8 и 11 ЗМСМА Общинският съвет – Благоевград, реши:
Одобря ва под робен ус т ройс т вен п ла н
(ПУП) – парцеларен план (ПП) за трасе на
нова въздушна линия НН с ВЛУП 3х50+54.6 мм 2 ,
захранваща стопанска постройка до 35 кв. м,
намираща се в имот с идентификатор 04279.26.13,
местността Стара гара – Ш.14, по кадастралната
карта на Благоевград, минаващо през имоти
с идентификатори 04279.26.320 (за селскостопанск и, горск и, ведомствен път – общинска
публична собственост) и 04279.27.41 (за селскостопански, горски, ведомствен път – общинска
публична собственост) по кадастралната карта
на Благоевград със сервитут, засягащ имоти
с идентификатори 04279.27.38 (за селскостопанск и, горск и, ведомствен път – общинска
собственост), 04279.26.24 (нива – частна собственост), 04279.26.25 (нива – частна собственост), 04279.26.26 (нива – частна собственост),
04279.26.28 (за друг вид производствен, складов обект – частна собственост), 04279.26.29
(нива – частна собственост) и 04279.29.45 (водно
течение, водна площ, съоръжение – МЗГ – ХМС)
по кадастралната карта на Благоевград при
спазване изискванията на чл. 27 от Наредба
№ Із-1971 от 2009 г. за строителнотехнически
правила и норми за осигуряване на безопасност
при пожар.
Решението подлежи на обжалване по реда
на чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ в 30-дневен срок от
обнародването му в „Държавен вестник“ чрез
Общинския съвет – Благоевград, пред Административния съд – Благоевград.

4268

Председател:
Р. Тасков

РЕШЕНИЕ № 292
от 22 май 2015 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ и чл. 21, ал. 1,
т. 8 и 11 ЗМСМА Общинският съвет – Благоевград, реши:
Одобря ва под робен ус т ройс т вен п ла н
(ПУП) – парцеларен план (ПП) за трасе на нова
въздушна линия НН с ВЛУП 3х50+54.6 кв. мм,
захранваща жилищна сграда, намираща се в
имот с идентификатор 04279.142.23, местността
Песока – оран жерии, по кадастралната карта на Благоевград, минаващо през имоти с
идентификатори 04279.142.26 (за второстепенна
улица – частна собственост), 04279.142.16 (за
селскостопански, горски, ведомствен път – общинска публична собственост), 04279.141.8 (за
селскостопански, горски, ведомствен път – общинска публична собственост), 04279.104.6 (за
селскостопански, горски, ведомствен път – общинска публична собственост), 04279.628.364
(за второстепенна улица – общинска публична
собственост) и 04279.628.307 (ниско застрояване
до 10 м – общинска частна собственост) по кадастралната карта на Благоевград със сервитут,
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засягащ имоти с идентификатори 04279.142.27 (индивидуално застрояване – частна собственост),
04279.142.20 (индивидуално застрояване – частна
собственост), 04279.142.25 (индивидуално застрояване – частна собственост), 04279.142.24 (индивидуално застрояване – частна собственост) и
04279.142.18 (индивидуално застрояване – частна
собственост) по кадастралната карта на Благоевград при спазване изискванията на чл. 27
от Наредба № Із-1971 от 2009 г. за строителнотехнически правила и норми за осигуряване на
безопасност при пожар.
Решението подлежи на обжалвне по реда
на чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ в 30-дневен срок от
обнародването му в „Държавен вестник“ чрез
Общинския съвет – Благоевград, пред Административния съд – Благоевград.

4269

Председател:
Р. Тасков

РЕШЕНИЕ № 296
от 22 май 2015 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ и чл. 21, ал. 1,
т. 8 и 11 ЗМСМА Общинският съвет – Благоевград, реши:
Одобря ва под робен ус т ройс т вен п ла н
(ПУП) – парцеларен план (ПП) за водопроводно отклонение до имот с идентификатор
04279.21.10, местност та Под Грамада – Ш.13,
по кадастралната карта на Благоевград с предназначение „За складова база за нехранителни
стоки“, минаващо през имоти с идентификатори
04279.21.22 (полски път – общинска собственост),
04279.21.24 (полски път – общинска собственост),
04279.24.16 (полски път – общинска собственост)
и 04279.25.40 (полски път – общинска собственост) по кадастралната карта на Благоевград
със сервитут, ограничаващ ползването на имоти
с идентификатори 04279.18.27 (полски път – общинска собственост) и 04279.20.49 (друг вид
водно течение, водна площ, съоръжение – общинска собственост) по кадастралната карта
на Благоевград.
Решението подлежи на обжалвне по реда
на чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ в 30-дневен срок от
обнародването му в „Държавен вестник“ чрез
Общинския съвет – Благоевград, пред Административния съд – Благоевград.

4270

Председател:
Р. Тасков

РЕШЕНИЕ № 303
от 22 май 2015 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ и чл. 21, ал. 1,
т. 8 и 11 ЗМСМА Общинският съвет – Благоевград, реши:
Одобря ва под робен ус т ройс т вен п ла н
(ПУП) – парцеларен план (ПП) за трасе на
кабел 20 kV за електрическо захранване на ТП
в имот с идентификатор 04279.15.4, местността
Проевск и чифлик – Ш.21, по кадаст ра лната
карта на Благоевград, минаващо през имоти
с идентификатори 04279.15.22 (общинска соб-
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ственост – селскостопански, горски, ведомствен
път), 04279.36.91 (държавна собственост – 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 собственост – друг
вид водно течение, водна площ, съоръжение) по
кадастралната карта на Благоевград.
Решението подлежи на обжалвне по реда
на чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ в 30-дневен срок от
обнародването му в „Държавен вестник“ чрез
Общинския съвет – Благоевград, пред Административния съд – Благоевград.

4271

Председател:
Р. Тасков

ОБЩИНА ВИДИН
РЕШЕНИЕ № 40
от 22 май 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 134, ал. 1, т. 1 ЗУТ, приложим по силата на
чл. 136, ал. 1 ЗУТ, Общинският съвет – гр. Видин, реши:
Одобрява проект за изменение на общ устройствен план на община Видин за ПИ 000105
с площ 12,000 дка, местност Бановци, землище
с. Иново, община Видин, собственост на „Катерина“ – ЕООД, с който предназначението на
имотите да се промени от „Селскостопанско
летище“ в „Производствени дейности“.

4291

Председател:
Пл. Трифонов

ОБЩИНА ЕЛХОВО
РЕШЕНИЕ № 556/46/10
от 28 май 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Елхово, реши:
Одобрява ПУП – парцеларен план за трасе
на „КСрН 20 kV от БКТП „Юг“ до СРС № 269
на ВЛ 20 kV, извод „Надежда“, в землището на
с. Лесово, община Елхово.
Решението подлежи на обжалване по реда
на чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ в 30-дневен срок от
обнародването в „Държавен вестник“ пред Административния съд – Ямбол.

4304

Председател:
Н. Тончев

ОБЩИНА ИВАЙЛОВГРАД
РЕШЕНИЕ № 56
от 11 юни 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, чл. 3,
ал. 2, т. 10 от Правилника за организацията и
дейността на ОбС – Ивайловград, във връзка с
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чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – Ивайловград, реши:
Одобрява изменението на ПУП (подробен
устройствен план) – ПРЗ (план за регулация и
застрояване) на с. Ламбух, ЕК АТТЕ 43128, община Ивайловград, като от квартал 22 се образува
нов квартал 24, отпада нереализираната улица
от осова точка (о.т.) 3 до осова точка (о.т.) 14,
прокарва се нова улица по сега изградената от
осова точка (о.т.) 3а-3б-3в-3г-3д-3и-3е-3ж-11б-11а,
съдава се тупик от осова точка (о.т.) 3и-3й-3к-3л
до осова точка (о.т.) 3м, променя се уличната
регулация на УПИ VІІІ-55 от кв. 19 и дворищната регулация на УПИ І-34, УПИ ІІ-33, УПИ
ІІІ-35, УПИ ІV-56 от кв. 22 и УПИ І-29, УПИ
ІІ-30, УПИ ІІІ-32, УПИ ІV-58, УПИ V-58, УПИ
VІ-57, УПИ VІІ-59 и УПИ VІІІ-31 от кв. 24 по
П У П на с. Ламбу х, ЕК АТТЕ 43128, община
Ивайловград.
Планът за застрояване на новообразуваните урегулирани поземлени имоти по ПУП на
с. Ламбух, ЕК АТТЕ 43128, община Ивайловград,
предвижда свободно, нискоетажно застрояване
с показатели за устройствена зона: Жм – с височина до 10 м, плътност на застрояване – до
30 %, площ на озеленяване – 60 %, и Кинт. – 0,9.

4313

Председател:
Д. Кисьова-Зафирова

ОБЩИНА К АЗАНЛЪК
РЕШЕНИЕ № 1311
от 13 май 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и 23 ЗМСМА,
чл. 1, ал. 2, т. 3, чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 5, ал. 2,
чл. 26, ал. 1 и 2, чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3,
т. 1, чл. 4, ал. 4 ЗПСК във връзка с чл. 5, ал. 2
от Наредбата за възлагане извършването на
дейности, свързани с подготовката за приватизация или със следприватизационния контрол,
вк лючително процесуално представителство
(НВИДСППСПКПП), чл. 21, т. 11 и чл. 23 от Наредба № 19 на Общинския съвет – гр. Казанлък,
за общинските търговски дружества, общинските
предприятия и за реда за упражняване на правата на собственост върху общинската част на
капитала на търговските дружества Общинският
съвет – гр. Казанлък, реши:
Открива процедура за приватизация и определя
метод за извършване на приватизация – публичен търг с явно наддаване, за недвижим имот,
собственост на „Хигиенни и битови услуги – Казанлък“ – ЕООД, ЕИК 123733087, със седалище
и адрес на управление – Казанлък, пл. Севтополис 14, с площ 2024 кв. м, представляващ:
урегулиран поземлен имот XVIII-117 в кв. 335
по плана на гр. Казанлък, одобрен с Решение
№ 434 от 2006 г. на Общинския съвет – гр. Казанлък, ведно с построените в него едноетажна
сграда, масивна конструкция, построена 1958 г.,
с площ 380 кв. м, състояща се от: дърводелска
работилница, битова стая и склад, при граници
на имота: север – УПИ XX; юг – ул. Кенали;
запад – УПИ XXIII-8730; изток – ул. Петрова
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нива, за който е съставен АЧОС 934 от 3.01.2005 г.
по реда на чл. 30, ал. 4 ППЗОС (отм.), вписан
в Службата по вписванията на 14.02.2005 г. с
вх. № 1051, № 84, том II, н. д. 465.

4314

Председател:
Н. Златанов

ОБЩИНА ПАВЛИКЕНИ
РЕШЕНИЕ № 741
от 20 май 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ и Решение № 24 по т. 2 от
протокол № 3 от 15.04.2015 г. на Общинския
експертен съвет по устройство на територията
(ОЕСУТ) Общинският съвет – гр. Павликени,
реши:
Одобрява изработения проект за подробен
устройствен план (ПУП) – план за застрояване
(ПЗ) за запазване на изградените сгради и съоръжения, собственост на „Фураж Росица“ – ЕАД, в
ПИ № 000130 по КВС на с. Стамболово, община
Павликени – държавна частна собственост, с цел
придобиване на прилежащата им земя, която
в момента е държавен поземлен фонд на МЗХ,
и установяване устройствените параметри на
застрояване и функционалното предназначение на сградите. Определя се устройствената
зона – „Предимно производствена“ (Пп), и начинът на трайно ползване – „За птицеферма“, и
са показани границите и техническите показатели на имота спрямо съществуващите сгради.
Предвижданията на ПУП – ПЗ са отразени в
графичната част на проекта.
Решението подлежи на обжалване от пряко
заинтересуваните лица в 30-дневен срок от датата
на обнародването му в „Държавен вестник“ чрез
Община Павликени пред А дминистративния
съд – Велико Търново, на основание чл. 215,
ал. 1 и 4 ЗУТ.

4273

Председател:
Д. Дончев

ОБЩИНА СЛИВО ПОЛЕ
РЕШЕНИЕ № 511
от 28 май 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 5 ЗУТ
Общинският съвет – гр. Сливо поле, реши:
1. Одобрява изменение на ПУП – изменение на
план за улична регулация от о.т. 149 до о.т. 157 и
изменение на ПУП – план за регулация на кв. 8
и кв. 15 по регулационния план на с. Юделник,
община Сливо поле.
2. Упълномощава кмета на общината да предприеме всички необходими правни и фактически
действия, свързани с изпълнение на решението.

4296

Председател:
С. Салиев
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РЕШЕНИЕ № 512
от 28 май 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 2 ЗУТ
Общинският съвет – гр. Сливо поле, реши:
1. Одобрява ПУП – изменение на план за улична
регулация от о.т. 83, о.т. 300, о.т. 301, о.т. 91 до о.т.
302 и изменение на план за регулация на кв. 46 по
регулационния план на с. Кошарна, община Сливо
поле, от който се образуват три нови квартала –
46 (нов), 56 и 57.
2. Упълномощава кмета на общината да предприеме всички необходими правни и фактически
действия, свързани с изпълнение на решението.
Председател:
С. Салиев
4297

ОБЩИНА С. АВРЕН,
ОБЛАСТ ВАРНА
РЕШЕНИЕ № 1154
от 29 май 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 5 ЗУТ,
Решение № 947 по протокол № 36 от редовно заседание на Общинския съвет – с. Аврен, проведено на
29.09.2014 г., т. 24 от дневния ред, прието Решение
№ 3 по протокол № 2 от 16.02.2015 г. на OЕСУТ
при Община Аврен и заявление с вх. № М-150 от
22.01.2015 г. от Пламен Иванов Тодоров и Мариана
Жекова Тодорова Общинският съвет – с. Аврен,
реши:
Одобрява проект на подробен устройствен
план – парцеларен план (ПУП – ПП) за изграждане на обект: Водопровод за еднофамилна къща
в поземлен имот (ПИ) № 301.34 по план на новообразувани имоти за местност Зайкова чука и
Горчивата чешма, землище на с. Здравец, община
Аврен, с обща дължина на трасето 75 м – окончателен проект, с възложители Пламен Иванов
Тодоров и Мариана Жекова Тодорова.
На основание чл. 215, ал. 1 ЗУТ този административен акт подлежи на обжалване пред Административния съд – Варна.
Жалбите се подават чрез Общинския съвет –
с. Аврен, в 30-дневен срок от обнародването на
решението в „Държавен вестник“ съгласно чл. 215,
ал. 4 ЗУТ.
Председател:
М. Черкезов
4306
РЕШЕНИЕ № 1155
от 29 май 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 5 ЗУТ,
Решение № 948 по протокол № 36 от редовно заседание на Общинския съвет – с. Аврен, проведено на
29.09.2014 г., т. 25 от дневния ред, прието Решение
№ 3 по протокол № 2 от 16.02.2015 г. на OЕСУТ
при Община Аврен и заявление с вх. № М-150 от
22.01.2015 г. от Пламен Иванов Тодоров и Мариана
Жекова Тодорова Общинският съвет – с. Аврен,
реши:
Одобрява проект на подробен устройствен
план – парцеларен план (ПУП – ПП) за изграж-
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дане на обект: Електропровод за еднофамилна
къща в поземлен имот (ПИ) № 301.34 по план на
новообразувани имоти за местност Зайкова чука и
Горчивата чешма, землище на с. Здравец, община
Аврен, с обща дължина на трасето 128 м – окончателен проект, с възложители Пламен Иванов
Тодоров и Мариана Жекова Тодорова.
На основание чл. 215, ал. 1 ЗУТ този административен акт подлежи на обжалване пред Административния съд – Варна.
Жалбите се подават чрез Общинския съвет –
с. Аврен, в 30-дневен срок от обнародването
на решението в „Държавен вестник“ съгласно
чл. 215, ал. 4 ЗУТ.
Председател:
М. Черкезов
4307

ОБЩИНА С. МЕДКОВЕЦ,
ОБЛАСТ МОНТАНА
РЕШЕНИЕ № 344
от 28 май 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, чл. 129,
ал. 1 ЗУТ и решение № 3 от протокол № 6 от
19.05.2015 г. на ОбЕСУТ при Община Медковец
Общинският съвет – с. Медковец, реши:
Одобрява проект за подробен устройствен план
(ПУП) – парцеларен план (ПП) за обект: „Трасе на
оптичен кабел с. Расово, община Медковец – с. Комощица, община Якимово“ – участък с. Расово,
община Медковец, през поземлен имот № 000073,
представляващ общински полски път в землището
на с. Расово. Трасето и разположението на сервитутните зони се одобряват по графичната част на
проекта, които са неразделна част от решението.
Решението подлежи на обжалване по реда на
чл. 215 ЗУТ пред Административния съд – Монтана, в 30-дневен срок от обнародването му в
„Държавен вестник“.
Председател:
Е. Антонов
4292

ОБЩИНА С. ЧЕРНООЧЕНЕ,
ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ
РЕШЕНИЕ № 50
от 9 юни 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и 11 ЗМСМА
във връзка с чл. 129, ал. 1 и чл. 136 ЗУТ Общинският съвет – с. Черноочене, приема решение за
одобрение на изменение в подробен устройствен
план – план за регулация, с който се изменя улицата
от О.T. 71-O.T. 72-O.T. 73 между кв. 4 и кв. 16, като
се запазва ширината на улицата от 9 м, намалява
се уличното платно на 3 м и ширината на левия
тротоар в посока О.Т. 71-О.Т. 72 се изменя от 1,5 м
на 4,5 м за обслужване на пешеходната пасарелка,
предвидена над път І-5; отпада предвидената в
регулационния план пътна връзка между О.Т. 68О.Т. 69, кв. 17, по плана на с. Черноочене от 2001 г.
Председател:
Б. Газиюмер
4278
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27. – Висшият съдебен съвет:
1. Обявява на основание чл. 189, ал. 1 и
чл. 178, ал. 3 във връзка с чл. 190 ЗСВ 19 свободни длъжности за „съдия“ в административните
съдилища, които да се заемат след конкурс за
повишаване в длъжност и преместване чрез
събеседване и след конкурс за първоначално
назначаване, както следва :
КонС в о б о д н и Конкурс
курс за
д л ъ ж н о с т и за препървоОрган на съ- „ с ъ д и я “ в местначално
дебната власт администра- ване в
назнативните съ- длъжчаване
дилища
ност
– 20 %
Административен съд –
София-град

9

8

1

Административен съд –
София област

1

–

1

Административен съд –
Благоевград

2

2

Административен съд –
Пловдив

2

1

1

Административен съд –
Пазарджик

1

–

1

Административен съд –
Стара Загора

2

2

Административен съд –
Хасково

1

1

Административен съд –
1
1
Бургас
2. Обявява на основание чл. 189, ал. 1 във
връзка с чл. 180 ЗСВ конкурс за повишаване в
длъжност и преместване чрез събеседване за
заемане на 15 свободни длъжности за „съдия“
в административните съдилища, както следва:
Административен съд – София-град – 8 свободни длъжности;
Административен съд – Благоевград – 2 свободни длъжности;
Административен съд – Пловдив – 1 свободна длъжност;
Административен съд – Стара Загора – 2 свободни длъжности;
Административен съд – Хасково – 1 свободна
длъжност;
Административен съд – Бургас – 1 свободна
длъжност.
3. На основание чл. 191 ЗСВ и чл. 32, ал. 1 и
3 от Правилата относно реда за провеждане на
конкурси за младши съдии и младши прокурори,
за първоначално назначаване и за повишаване
в длъжност и преместване на съдии, прокуро-
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ри и следователи в 14-дневен срок от датата на
обнародване на обявата в „Държавен вестник“
кандидатите подават в администраци ята на
ВСС, София, ул. Екзарх Йосиф 12, заявление
за участие в конкурса (по образец), към което
се прилагат: служебна бележка от административния ръководител, удостоверяваща наличие
на стаж по чл. 164 ЗСВ; кадрова справка от
административния ръководител на съответния
орган на съдебната власт (по образец), съпроводена с 3 акта, постановени от кандидата през
последните 3 години от дейността му, избрани
на случаен принцип; копие от 3 акта, изготвени от кандидата през последните 3 години от
дейността му, избрани от него; други документи
по негово желание, свързани с притежаваните
професионални и нравствени качества.
4. Конкурсът да се проведе чрез събеседване
по практически въпроси, свързани с прилагането на законите, касаещи дейността на органа в
съдебната власт, за който кандидатства.
5. Датата, часът и мястото за провеждане
на събеседването да се определят от конкурсната комисия след конституирането є и да се
публикуват на интернет страницата на Висшия
съдебен съвет.
4357
28. – Висшият съдебен съвет:
1. Обявява на основание чл. 180, ал. 1 и чл. 178,
ал. 1 ЗСВ и съгласно решение на ВСС по пр. № 19
от 9.04.2015 г., т. 4, конкурс за първоначално
назначаване и заемане на 5 свободни длъжности
за „съдия“ в окръжните съдилища – гражданска
колегия, както следва:
1.1. С офи йск и г ра дск и с ъд – 1 свобод на
длъжност;
1.2. Окръжен съд – Пловдив – 1 свободна
длъжност;
1.3. Окръжен съд – Пазарджик – 1 свободна
длъжност;
1.4. Окръжен съд – Варна – 1 свободна длъжност;
1.5. Окръжен съд – Русе – 1 свободна длъжност.
2. Конкурсът да се проведе от конкурсна
комисия на два етапа – писмен и устен изпит,
по ред, определен с Правилата относно реда за
провеждане на конкурси за младши съдии и
младши прокурори, за първоначално назначаване
и за повишаване в длъжност и преместване на
съдии, прокурори и следователи
3. П и с м е н и я т и з п и т д а с е п р о в ед е н а
24.10.2015 г. от 9 ч. в сградата на Университета
по архитектура, строителство и геодезия – София, бул. Христо Смирненски 1. Разпределението
на кандидатите по зали да бъде публикувано на
интернет страницата на Висшия съдебен съвет в
раздел „Постоянни комисии“ – „КПА“ – „Конкурси“.
4. Устният изпит да се проведе по график и
на места, определени от конкурсната комисия.
5. Обявява на основание чл. 180, ал. 1 и чл. 178,
ал. 1 ЗСВ и съгласно решение на ВСС по пр.
№ 19 от 9.04.2015 г., т. 4, конкурс за първоначално
назначаване и заемане на 1 свободна длъжност
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за „съдия“ в Софийски градски съд – търговска
колегия.
6. Конкурсът да се проведе от конкурсна
комисия на два етапа – писмен и устен изпит,
по ред, определен с правилата относно реда за
провеждане на конкурси за младши съдии и
младши прокурори, за първоначално назначаване
и за повишаване в длъжност и преместване на
съдии, прокурори и следователи.
7. П и с м е н и я т и з п и т д а с е п р о в ед е н а
31.10.2015 г. от 9 ч. в сградата на Университета
по архитектура, строителство и геодезия – София,
бул. Христо Смирненски 1. Разпределението на
кандидатите по зали да бъде публикувано на
интернет страницата на Висшия съдебен съвет
в раздел „Постоянни комисии“ – „КПА“ – „Конкурси“.
8. Устният изпит да се проведе по график и
на места, определени от конкурсната комисия.
9. Обявява на основание чл. 180, ал. 1 и
чл. 178, ал. 1 ЗСВ и съгласно решение на ВСС
по пр. № 19 от 09.04.2015 г., т. 4, конкурс за
първоначално назначаване и заемане на 1 свободна длъжност за „съдия“ в Софийски градски
съд – наказателна колегия.
10. Конкурсът да се проведе от конкурсна
комисия на два етапа – писмен и устен изпит,
по ред, определен с Правилата относно реда за
провеждане на конкурси за младши съдии и
младши прокурори, за първоначално назначаване
и за повишаване в длъжност и преместване на
съдии, прокурори и следователи.
11. П исмен и я т и зп и т да с е п р ов еде н а
7.11.2015 г. от 9 ч. в сградата на Университета
по архитектура, строителство и геодезия – София,
бул. Христо Смирненски 1. Разпределението на
кандидатите по зали да бъде публикувано на
интернет страницата на Висшия съдебен съвет
в раздел „Постоянни комисии“ – „КПА“ – „Конкурси“.
12. Устният изпит да се проведе по график и
на места, определени от конкурсната комисия.
13. На основание чл. 181, ал. 2 и 3 ЗСВ и чл. 8
от Правилата относно реда за провеждане на
конкурси за младши съдии и младши прокурори,
за първоначално назначаване и за повишаване
в длъжност и преместване на съдии, прокурори
и следователи в 14-дневен срок от датата на обнародването на обявата в „Държавен вестник“
кандидатите подават в администраци ята на
ВСС, София, ул. Екзарх Йосиф 12, заявление за
участие в конкурса (по образец), към което се
прилагат: подробна автобиография, подписана
от кандидата; нотариално заверено копие от
диплома за завършено висше образование по
специалността „Право“; нотариално заверено
копие от удостоверение за придобита юридическа правоспособност; свидетелство за съдимост, издадено за участие в конкурс по ЗСВ;
медицинско удостоверение, издадено в резултат
на извършен медицински преглед, че лицето не
страда от психическо заболяване; нотариално
заверено копие от т рудова/сл у жебна и/и ли
осигурителна книжка; други документи, които
по преценка на кандидата имат отношение към
професионалните или нравствените му качества.
4358
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9. – Висшият адвокатски съвет съобщава,
че на основание чл. 133, ал. 1, т. 4 от Закона за
адвокатурата с решение по д.д. № 2/2015 г. на
Дисциплинарния съд при Адвокатската колегия – Пловдив, Аделина Иванова Делчева – адвокат от Адвокатската колегия – Пловдив, се
лишава от право да у пра ж н ява а двокатска
професия за срок от 10 месеца.
4286
10. – Висшият адвокатски съвет съобщава,
че на основание чл. 133, ал. 1, т. 4 от Закона
за адвокатурата с решение по д.д. № 37/2015 г.
на Висшия дисциплинарен съд Ангела Иванова
Костадинова – адвокат от Адвокатската колегия – Варна, се лишава от право да упражнява
адвокатска професия за срок от 3 месеца.
4287
52. – ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура“ на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост и в изпълнение
на т. 3 от Решение № 37 от 23.01.2015 г. на Министерския съвет за отчуждаване на имоти и части от
имоти – частна собственост, за държавна нужда за
обект: „Реконструкция и електрификация на железопътната линия Димитровград – Свиленград,
Фаза 4.1: Реконструкция и електрификация на
железопътната отсечка Димитровград – Харманли
(от км 231+600 в междугарието Ябълково – Димитровград до км 266+000 в междугарието Симеоновград – Харманли, включително гарите
Димитровград и Симеоновград и всички гари
и спирки между тях с приблизителна дължина
на железния път 36 км)“ съгласно влязъл в сила
парцеларен план, одобрен със Заповед № РД-0215-91 на министъра на регионалното развитие
от 23.06.2014 г., съобщава на Атанас Ставрев
Атанасов, наследник на Андон Ставрев Андонов,
собственик на имот 514004, намиращ се в землището на гр. Симеоновград, община Симеоновград,
област Хасково, че с горецитираното решение се
отчуждават 0,915 дка от имот 514004 с обща площ
4,700 дка. Решението може да се обжалва пред
Върховния административен съд в 14-дневен срок
от съобщаването му на заинтересуваните лица по
реда на Административнопроцесуалния кодекс.
4394
55. – ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура“ на основание чл. 34б,
ал. 3 от Закона за държавната собственост и в
изпълнение на т. 3 от Решение № 8 от 9 януари
2015 г. на Министерския съвет на Република
България и на Решение № 358 от 22 май 2015 г.
за изменение на Решение № 8 на Министерския
съвет от 2015 г. за отчуждаване на имоти и части
от имоти – частна собственост, за държавна нужда за обект: „Реконструкция и електрификация
на железопътната линия Димитровград – Свиленград, Фаза 4.3: Изграждане на нови тягови
подстанции в Симеоновград и Свиленград и
разширение на съществуваща тягова подстанция
Димитровград: ВЛ 110 kV подстанция „Любимец“ – тягова подстанция „Свиленград“, основно електрозахранване и ВЛ 110 kV подстанция
„Любимец“ – тягова подстанция „Свиленград“,
резервно електрозахранване и реконструкция
на ВЛ 110 kV „Свилена“, ВЛ 110 kV подстанция
„Любимец“ – тягова подстанция „Свиленград“,
основно електрозахранване и реконструкция на
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ВЛ 20 kV „Шейновец“ и изграждане на външна
пътна връзка до тягова подстанция „Свиленград“
и дежурен пункт „Свиленград“ на територията на
област Хасково съгласно влезли в сила парцеларни
планове, одобрени със заповеди № РД-02-15-12 и
РД-02-15-14 на министъра на регионалното развитие
от 31 януари 2014 г., съобщава на наследниците
на Еленка Александрова Колева, собственик на
имот № 44570.295.4, намиращ се в землището на
гр. Любимец, община Любимец, област Хасково, че с горецитираното решение се отчуждават
0,023 дка от имот № 44570.295.4 с обща площ
1,820 дка. Решението може да се обжалва пред
Върховния административен съд в 14-дневен срок
от съобщаването му на заинтересуваните лица по
реда на Административнопроцесуалния кодекс.
4395
42. – Университетът по архитектура, строителство и геодезия, София, обявява конкурси
по професионално направление 5.7. Архитектура, строителство и геодезия за: професори по:
научна специалност Обща, висша и приложна
геодезия към катедра „Висша геодезия“ – един,
със срок 2 месеца; научна специалност Земна
основа, фундиране и подземно строителство
(Земна механика и фундиране) към катедра
„Геотехника“ – един, със срок 3 месеца; доценти
по: научна специалност Строителни конструкции (стоманобетонни конструкции) към катедра „Масивни конструкции“ – един, със срок
2 месеца; научна специалност Обща, висша и
приложна геодезия към катедра „Геодезия и геоинформатика“ – един, със срок 3 месеца; главни
асистенти по: научна специалност Организация
и управление на производството (строителство)
към катедра „Организация и икономика на строителството“ – един, със срок 2 месеца; научна
специалност А втоматизаци я на ин женерни я
труд и системи за автоматизирано проектиране
(в строителството) към катедра „А втоматизация на инженерния труд“ – един, със срок
2 месеца; научна специалност Водоснабдяване
и канализация към катедра „Водоснабдяване,
канализация и пречистване на водите“ – един,
със срок 2 месеца; научна специалност Проектиране, строителство и поддържане на улици и на
автомобилни пътища и съоръжения към катедра
„Пътища“ – трима, със срок 2 месеца; научна специалност Строителни конструкции (мостове) към
катедра „Транспортни съоръжения“ – един, със
срок 2 месеца; научна специалност Строителни
конструкции (метални) към катедра „Метални,
дървени и пластмасови конструкции“ – двама,
със срок 3 месеца; научна специалност Строителни конструкции (стоманени конструкции,
стоманени мостове) към катедра „Метални,
дървени и пластмасови конструкции“ – един, със
срок 3 месеца; научна специалност Обща, висша
и приложна геодезия към катедра „Геодезия и
геоинформатика“ – един, със срок 3 месеца;
научна специалност Земна основа, фундиране
и подземно строителство (Земна механика и
фундиране) към катедра „Геотехника“ – един,
със срок 3 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Документи – в университета, бул. Хр.
Смирненски 1, тел.: 963-52-45, в. 449, и 866-90-54.
4310

С Т Р.

62

ДЪРЖАВЕН

42. – Лесотехническият университет – София, на основание РМС № 343 от 18.05.2015 г.
обявява конкурси за прием на редовни и задочни
докторанти за учебната 2015/2016 г. по следните
докторски програми:
Ши- Области на висше обраФорма
фър зование, професионални на обучение
направления и докторски редов- задочпрограми
на
на
3

С оц иа л н и, с т опа нск и и
правни науки

3.7. А дминист раци я и у правление

4

Икономика и управление
(по отрасли)

1

1

Организация и управление
на производството (по отрасли и подотрасли)

1

1

5

1

Природни науки, математика и информатика

4.4. Науки за земята
Екология и опазване на
екосистемите
5

Технически науки

5.7. Архитектура, строителство
и геодезия
Фотограметрия и дистанционни методи

1

5.13. Общо инженерство

6

Машини и съоръжения за
горското стопанство, дърводобива, дървообработващата и мебелната промишленост

1

Технология, механизация и
автоматизация на дървообработващата и мебелната
промишленост

1

Аграрни науки и ветеринарна медицина

6.2. Растителна защита
Растителна защита

1

6.4. Ветеринарна медицина
Епизоотология, инфекциозни болести и профилактика
на заразните заболявания
по животните

1

Хирургия, рентгенология
и физиотерапи я на ж ивотните

1

6.5. Горско стопанство
Горски култури, селекция
и семепроизводство

1

Лесовъдство, вкл. Дендрология

2

Лесоустройство и таксация

1
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направления и докторски
програми
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Форма
на обучение
редов- задочна
на

Ловно стопанство
Лесомелиорации, защита на
горите и специални ползвания в горите

1
2

1

Озеленяване на населените
1
места и ландшафта
Срок за подаване на документи – 3 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“.
Кандидатите подават следните документи:
заявление (по образец) – бланка на заявлението
може да бъде изтеглена от сайта на университета
www.ltu.bg; автобиография с актуална снимка; нотариално заварени копия на диплома и приложение
за придобита образователно-квалификационна
степен „бакалавър“ и диплома и приложение
(или уверение) за придобита образователно-квалификационна степен „магистър“; допустими са
и други документи, удостоверяващи интереси и
постижения в научната област; удостоверение за
признато висше образование (ако дипломата е
издадена от чуждестранно висше училище); списък
на публикациите (ако има такива); медицинско
свидетелство; удостоверение от психодиспансер;
свидетелство за съдимост; документ за платена
такса за участие в кандидатдокторантски конкурс
(30 лв. за изпит по специалност и 20 лв. за чужд
език). Документите се подават в стая 6 – „Обща
канцелария“, централна сграда на ЛТУ, София,
бул. Климент Охридски 10, телефон за информация – 02 868 86 32.
4285
39. – Пловдивският университет „Паисий Хилендарски“ обявява конкурси за доценти: в област
на висше образование 3. Социални, стопански и
правни науки; професионално направление 3.9.
Туризъм (Човешки ресурси в туризма) – един,
за нуждите на Филиала в гр. Смолян; в област
на висше образование 1. Педагогически науки;
професионално направление 1.3. Педагогика на
обучението по ... (Методика на обучението по
информационни технологии) – един, за нуждите на Филиала в гр. Смолян на 1/2 щат, всички
със срок 2 месеца от датата на обнародването в
„Държавен вестник“. Документи – в ректората,
ул. Цар Асен 24, стая 120, тел. 032/261-408.
4295
8. – Институтът по биоразнообразие и екосистемни изследвания (ИБЕИ) при БАН – София,
обявява 2 конкурса за академични длъжности
по професионално направление 4.3. Биологични
науки за: главен асистент по научната специалност
„Екология и опазване на екосистемите“ (02.22.01)
за нуждите на ИГ „Лотични екосистеми“ в секция
„Биоразнообразие и процеси в сладководните
екосистеми“ на отдел „Водни екосистеми“ – един;
доцент по научната специалност „Паразитология и хелминтология“ (01.06.19) за нуждите на
секция „Биоразнообразие и екология на паразитите“ на отдел „Животинско разнообразие и
ресурси“ – един, двата със срок за подаване на
документи 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Изискванията към кандидатите и
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документите по конкурсите са публикувани на
сайта на института: www.iber.bas.bg. Справки:
при научния секретар на ИБЕИ (тел. 0884606814,
e-mail: /Snejana.Grozeva@iber.bas.bg). Документи
се подават в деловодството на ИБЕИ, бул. Цар
Освободител 1, София.
4309
12. – Община Костенец на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
попълване, актуализация и оцифряване на кадастралния и регулационен план на гр. Костенец
без кв. Върбака и кв. Полето, който е изложен
в сградата на общината. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица
могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската
администрация.
4300
79. – Община Сливо поле на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план (ПУП) – изменение
на план за улична регулация от о.т. 450 до о.т. 451
и изменение на план за регулация на кв. 25а,
гр. Сливо поле, община Сливо поле, област Русе.
Проектът за ПУП – изменение на план за регулация е изложен за разглеждане в стая 12 в сградата
на общината, бул. България 26. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересуваните лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта до общинската администрация в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“.
4298
15. – Община Чирпан на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица,
че е изработен проект за подробен устройствен
план – ПП (парцеларен план) извън границите
на урбанизираната територия за елементи на
техническата инфраструктура – изграждане на
„Външно електроприсъединяване“ на ПИ 083018
в местност Кармък дере по КВС на с. Зетьово,
община Чирпан. Проектът е изложен в сградата
на Община Чирпан, ет. 1, стая № 4. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните
могат да направят писмени възражения и искания
по проектите до общинската администрация.
4289
17. – Община Чирпан на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица,
че е изработен проект за подробен устройствен
план – ПП (парцеларен план) извън границите
на урбанизираната територия за елементи на
техническата инфраструктура – изграждане на
„Външно водозахранване“ на ПИ 083018 в местност Кармък дере по КВС на с. Зетьово, община
Чирпан. Проектът е изложен в сградата на Община
Чирпан, ет. 1, стая № 4. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ заинтересуваните могат
да направят писмени възражения и искания по
проекта до общинската администрация.
4290
69. – Община „Тунджа“ – Ямбол, на основание
чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план – парцеларен
план за трасе на водопроводно отклонение от
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съществуваща водопроводна шахта в поземлен
имот № 000122 през поземлени имоти № 085018,
085019, УПИ ХХVІ в масив 86 и 000005 до урегулиран поземлен имот XL за производствена,
складова дейност и трафопост в масив 86 в землище с. Калчево, община „Тунджа“, област Ямбол.
Проектът за подробен устройствен план е на
разположение на заинтересуваните лица в отдел
„АТО и С“ на общината. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат
да направят писмени възражения по проекта до
общинската администрация.
4299
34. – Община с. Аврен, област Варна, отдел
„Устройство на територията“, на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица по
смисъла на чл. 131 ЗУТ, че е изработен и приет проект на подробен устройствен план – парцеларен
план (ПУП – ПП) за изграждане на обект: Част
от трасе на транспортен достъп до поземлен имот
(ПИ) № 055177, намиращ се в местност Старите
лозя, землище на с. Близнаци, община Аврен, с
обща дължина на трасето 90,45 м – окончателен
проект, и възложител „Дар – вел“ – ООД. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок
от обнародване на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересувани лица по смисъла на чл. 131
ЗУТ могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта за подробен
устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП)
до общинската администрация, с. Аврен, отдел
„Устройство на територията“.
4308

СЪДИЛИЩА
Административният съд – Пазарджик, на
основание чл. 218, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е
постъпила жалба от Павел Василев Терзиев от
Велинград против Заповед № 376 от 3.04.2015 г.
на кмета на община Велинград, с която е одобрено ЧИ на ПУП – ЧИ на ПР за част от кв. 29
по плана на с. Юндола, изразяващо се в следното: 1. заличава се улица тупик ос.т. 327б330-330а-330б-330в, като се образува нов УПИ
ХХХVIII – за озеленяване в кв. 29; 2. за сметка
на УПИ II – за озеленяване в кв. 29 се образува
нова улица тупик с нови ос.т. 329-330-330а-330б330в-330г с широчина 10 м и обръщало съгласно
проекта и изискванията на чл. 27, ал. 1 и 5 от
Наредба № I-з-1971 за строителнотехнически
правила и норми за осигуряване на безопасност
при пожар; 3. ПУП – трасе за ел. захранване
НН за кв. 29 по улица с ос.т. 329-330-330а-330б330в-330г съгласно представения ПУП – схема за
трасе, отразено с оранжев цвят; 4. ПВП, плансхеми за комуникационно-транспортна мрежа,
водоснабдяване, електрификация за нова улица
тупик с ос.т. 329-330-330а-330б-330в-330г, кв. 29,
съгласно представения ПУП. По жалбата е образувано адм.д. № 404/2015 г. по описа на съда,
насрочено за разглеждане в о.с.з. на 14.07.2015 г.
в 14,30 ч. Заинтересуваните лица имат право да
се конституират като ответници в едномесечен
срок от деня на обнародване на съобщението в
„Държавен вестник“ чрез подаване на заявление
със съдържанието по чл. 218, ал. 4 ЗУТ.
4301
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Софийският градски съд, І гражданско отделение, 5 състав, на основание чл. 28, ал. 2
ЗОПДИППД у ведом ява, че има образу вано
гр.д. № 1317/2015 г. въз основа на постъпило
мотивирано искане от Комисията за отнемане
на незаконно придобито имущество срещу Юлиян Илиев Петров с постоянен и настоящ адрес:
София, ж.к. Младост 4, бл. 419, вх. 4, ет. 1, ап. 3,
и същото е насрочено за първо открито съдебно
заседание на 25.11.2015 г. в 15,30 ч.
Дава възможност на заинтересованите лица да
предявят самостоятелни претенции върху имуществото по реда на чл. 225 ГПК до приключване на
съдебното дирене на първа инстанция, описано,
както следва:
От Юлиян Илиев Петров
Лек а в т омо би л , марк а „Мерцеде с“, мо д е л „ Е 3 2 0 Ц Д И “, Д К № С А 1 8 21 НС ,
р а м а № W D B 2 1 1 0 2 61 А 5 6 3 4 5 5 , д в и г а т е л
№ 64896130068424, с дата на първоначална регистрация 5.04.2004 г., придобит на 15.01.2010 г.
за сумата 1000 лв., собственост на Юлиян Илиев
Петров. Пазарна стойност на автомобила към
настоящия момент – 17 000 лв.
Л е к а в т о м о б и л , м а р к а „Ф о л к с в а г е н “,
м о д е л „ Г о л ф“, Д К № С 0 2 2 7 С К , р а м а
№ WVWZZZ1JZ1P143237, двигател № AJM321339,
с дата на първоначална регистрация 17.10.2000 г.,
придобит на 8.06.2011 г. за сумата 3700 лв., собственост на Юлиян Илиев Петров. Пазарна стойност
на автомобила към настоящия момент – 4300 лв.
Сумата в размер 58 620,55 лв., внесена на
каса в „Централна кооперативна банка“ – АД, по
банкова сметка № BG 18 СЕСВ 9790 1073 1548 00
BGN, с титуляр Юлиян Илиев Петров.
Сумата в размер 3624,29 лв., внесена на каса
в „Централна кооперативна банка“ – А Д, по
банкова сметка № BG 88 СЕСВ 9790 1073 1548 01
BGN, с титуляр Юлиян Илиев Петров.
Сумата в размер 9000 лв. от продажбата на
мотоциклет, марка „Харлей Дейвидсън“, модел
„ВРСЦФ В РОД МАСЪЛ“, ДК № С 3806 X, рама
№ 5HD1HPH129K807941, двигател № НРН9807941,
с дата на първоначална регистрация 28.07.2009 г.,
придобит на 10.11.2009 г. и отчислен на 2.04.2012 г.
4288
Софийският градски съд на основание чл. 17,
ал. 1 ЗПП вписва в регистъра на политическите
партии на СГС под № 38, том 1, стр. 117, за политическа партия с наименование „Земеделски
съюз „Александър Стамболийски“, рег. по ф. д.
№ 7371/1993 г. на СГС, следните промени: Заличава като членове на Постоянното присъствие:
Катя Георгиева Георгиева, Теодора Георгиева
Сачанска. Вписва като членове на Постоянното
присъствие: Славчо Атанасов Дончев, Любомир
Алексиев Любомиров.
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ВЕСТНИК

БРОЙ 50

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. за политическа партия с наименование „ПД „Социалдемократи“, както следва:
Заличава от състава на Изпълнителния съвет на
политическата партия следните лица: Людмил
Георгиев Карамитев и Ива Емилова Венева.
Заличава от състава на Контролния съвет на
политическата партия следните лица: Крум Димитров Тренков и Милена Господинова Златева.
4312

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Югозападна инициатива за
достойно бъдеще“, Благоевград, със седалище
и адрес на управление Благоевград, ж.к. Запад,
бл. 12, ет. 7, ап. 20, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
във връзка с чл. 16 от устава на сдружението
свиква общо събрание на членовете на сдружението на 31.08.2015 г. в 14 ч. на адреса на сдружението при следния дневен ред: 1. освобождаване
на членове на сдружението; 2. прием на нови
членове на сдружението; 3. доклад за дейността
на сдружението през 2014 г.; 4. избор на нов
УС; 5. приемане на промени в устава; 6. други.
Поканват се всички членове на сдружението да
присъстват на събранието.
4302
12. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност с наименование „Демократичен съюз на жените от община Несебър“, Несебър, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и
устава на сдружението свиква общо събрание
на 20.08.2015 г. в 16 ч. в Несебър, ул. Отец
Паисий 33 – Пенсионерски клуб, при следния
дневен ред: 1. приемане и гласуване подадената
оставка на председателя на УС на сдружението;
2. разглеждане на молби за приемане на нови
членове и освобождаване на стари; 3. избор на
ново ръководство на сдружението, разглеждане
и приемане на оставки на членовете на УС,
респективно избиране на нов УС; 4. отчет на
УС на сдружението; 5. приемане на нов устав
на сдружението, свързан с направените промени
и последните изменения на ЗЮЛНЦ, както и с
промяна, свързана с обнародване на поканата
за свикване на общо събрание и седалището и
адреса на управление на сдружението, но без
да се променят целите, предметът на дейност и
средствата за постигане на целите на сдружението. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ и устава събранието ще се проведе
същия ден в 17 ч., на същото място и при същия
дневен ред.
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